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1160

Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (TSZM-Fejér M.Rendőr-f. energetikai fejlesztése - K. É. - 25645/2021) 1165
Hatvani Tankerületi Központ (Lőrinci Hunyadi Mátyás Ált. Isk. fejlesztése - K. É. - 0855/2022)

1171

Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020
Magyar Nemzeti Bank (KBF/069/2021 - szerződésmódosítás tájékoztató - K. É. - 0585/2022)

1178

Miniszterelnökség (Megbízási szerződés módosítása - K. É. - 0221/2022)

1183
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Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (tájékoztató szerződés módosításáról. - K. É. - 0564/2022)

1188

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársa (Őrzés- Védelem - K.
É. - 0498/2022)

1192

Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020
Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (SZM-GINOP-Aktív turisztikai fejlesztések(3. rész) - K. É. 24425/2021)
1197
Tiszántúli Református Egyházkerület (Keresztpont ifj. közp. és missziós ház - K. É. - 0491/2022)

1202

Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősség (1. sz. szerzmód Kakasd
kerút - K. É. - 0567/2022)
1210
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (1. szerződésmódosítás ZMRFK Kossuth út - K. É. - 0860/2022)

1217
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"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (0390/2022)
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: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13519869219
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Salga Balázs
Telefon: +36 88545100
E-mail: SalgaB@vkszrt.hu
Fax: +36 88545166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vkszrt.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/EKR001689372021/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):

9
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001689372021/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: VKSZ - Villamos energia beszerzése - 2022
Hivatkozási szám: EKR001689372021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09300000-2
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia beszerzése az alábbiak szerint:
• közvilágítási célú villamos energia: 1 381 899 kWh + 50 % mennyiségi eltérés
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: VKSZ - Villamos energia beszerzése - 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém (műszaki leírásban meghatározott fogyasztási
helyeken)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos
minőségű villamos energia versenypiaci beszerzése 2022.03.01. és 2022.12.31. közötti időszakra Ajánlatkérő
részére, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül az alábbi mennyiségek
figyelembevételével:
• közvilágítási célú villamos energia: 1 381 899 kWh (+ 50 % mennyiségi eltérés az alapmennyiséggel egyező
egységáron).
Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel határozta meg. Nyertes ajánlattevő a teljesítés során különösen az alábbi
jogszabályok és egyéb dokumentumok rendelkezéseit köteles figyelembe venni:
• A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és kapcsolódó jogszabályok;
• 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról;
(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 –
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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: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szerint történik, mivel Ajánlatkérő
beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a tárgyi eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.4) és II.2.7) szerinti kezdés tervezett időpont, amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel
módosulhat.
A szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján, de legkorábban 2022. március 1. napján lép hatályba.
Amennyiben szerződés hatályba lépésére 2022. március 1. napját követően kerül sor, abban az esetben nyertes
ajánlattevő a szolgáltatást legkésőbb a szerződés hatálya lépését követő 3. napon köteles megkezdeni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles
előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
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Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó adatokat.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók
tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő
tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
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: A kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése: Az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. §
(1)-(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (1) bek. a) pontja alapján a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nemmagyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és
tanácsiirányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása
szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: A teljesítés ideje (kezdő
és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2)
bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább 1.000.000
kWh villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával.
Az előírt követelmény legfeljebb 2 db referencia alapján igazolható. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
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szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan
időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az ajánlati felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a
vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített értéket veszi figyelembe az
ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a díjat havonta, a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően kiállított teljesítési igazolás
alapján nyertes ajánlattevő által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti,
figyelemmel a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
Irányadó a Ptk. 6:155. §.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő 22700/2021 iktatószámú hirdetménnyel közbeszerzési eljárást indított „VKSZ
- Villamos energia beszerzése – 2022” tárgyában. A villamos energia árának változásaira tekintettel
a közbeszerzési eljárás visszavonása és eltérő koncepció alapján történő, ismételt megindítása vált
szükségessé. Ajánlatkérő szempontjából alapvető fontossággal bír, hogy a közbeszerzés tárgyát képező
árubeszerzést a lehető leggyorsabban, új szerződés keretében biztosítsa és így képes legyen biztosítani
a villamosenergia szükségletének kielégítését. A fenti körülményekre tekintettel gyorsított eljárás
alkalmazása szükséges.
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
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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: 2022/01/27 (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: 2022/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017
(XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el.
2. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) bekezdése vonatkozásában.
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4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
5. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést)
beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.
6. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös
Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő
az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
8. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat
csatolása szükséges,
- Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját,
- 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.
9. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, 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, ajánlatkérő újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el.
12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló
ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
13. a IV.2.6) pont esetében a 1 hónap alatt, 30 nap értendő.
14. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) szerinti adat:
Név: dr Panácz István
Lajstromszám: 00037
15. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha nem rendelkezik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes
villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó engedéllyel.
Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában
maga ellenőrzi. Amennyiben az engedély ezen nyilvántartásban nem fellelhető, az engedély másolatának
benyújtása szükséges az ajánlatban
16.Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, tekintve a portfólióhatás miatti kedvezőbb árazást.
Portfólió hatás tekintetében, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, úgy a kereskedők
kedvezőbb áron kínálják az árubeszerzés tárgyát. A villamos energia piaci sajátosságokra tekintettel a
versenyeztetett mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Badacsonytomaj Város Önkormányzata (0443/2022)
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: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733940219
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisztin N. László
Telefon: +36 87571270
E-mail: polgarmester@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.badacsonytomaj.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/EKR001197992021/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/EKR001197992021/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: Alsó Bazársor és környező területek megújítása
Hivatkozási szám: EKR001197992021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, műszaki leírás szerinti
feladatok elvégzése.
Tartalmaz különösen:
- legalább 550 fm közmű vezeték rendszer építést (szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz)
- legalább 3000 m2 kőburkolat (térburkolat) készítése
- Pihenőpark kialakítása 6800 m2 területen
- parkoló és és a parkolóhoz a műszaki leírás és tervek szerint kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 területen
- kertészeti munkák, mely során készül 3349 m2 gyepesítés, 661 db cserje ültetés, 225 db fa ültetés
- tartalmaz nettó 146 m2 alapterületű közhasználatú épület kivitelezését, mely építése során készülnek gépészeti
szerelési, villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkák és tartalmaz felvonó telepítést
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki leírás és az árazatlan költségvetés terjedelmére tekintettel korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül
és díjmentesen elérhető a következő címen:
https://drive.google.com/drive/folders/1Mpt1JGLDYLgbBNkGqhKqUqw0vfXfA6A9?usp=sharing
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: Alsó Bazársor és környező területek megújítása
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Badacsonytomaj, 2553., 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558.,
2559/4., 0315/1., 0318.,
0319. hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, műszaki leírás szerinti
feladatok elvégzése.
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Tartalmaz különösen:
- legalább 550 fm közmű vezeték rendszer építést (szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz)
- legalább 3000 m2 kőburkolat (térburkolat) készítése
- Pihenőpark kialakítása 6800 m2 területen
- parkoló és és a parkolóhoz a műszaki leírás és tervek szerint kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 területen
- kertészeti munkák, mely során készül 3349 m2 gyepesítés, 673 db cserje ültetés, 55 db fa ültetés
- tartalmaz nettó 146 m2 alapterületű közhasználatú épület kivitelezését, mely építése során készülnek gépészeti
szerelési, villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkák és tartalmaz felvonó telepítést
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A műszaki leírás és az árazatlan költségvetés terjedelmére tekintettel korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül
és díjmentesen elérhető a következő címen:
https://drive.google.com/drive/folders/1Mpt1JGLDYLgbBNkGqhKqUqw0vfXfA6A9?usp=sharing
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli
többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 M.2.2. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat
(minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 M.2.3. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat
(minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő kizárólag a szerződéskötéskor megrendelheti az alábbi opciós tételek
mindegyikének vagy csak az egyikének elvégzését is a szerződés teljesítési időtartamán belül:
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6 db elárusító pavilon
1 db Mobil kerítésrendszer
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: GINOP-7.1.9-17-2018-00018
II.2.14) További információ:
A Szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A fenti teljesítési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.
Jelen eljárás egy egységet képez (egy egybefüggő terület), az egyes részfeladatok nem bonthatóak külön, azokat
együttesen kell megvalósítani, a részajánlattétel műszaki-szakmai szempontokból nem biztosítható, a részekre
bontással nem lenne biztosítható a közpénzek hatékony felhasználása.
A tervezésre egységesen került sor, valamennyi engedély a teljes kivitelezést az egybefüggő jellegre tekintettel
egységesen kezeli, az engedélyek részekre bontására nincs lehetőség, azok kiadására is az egységes koncepció
alapján került sor. Részekre bontás esetén az egyes szakaszokra külön engedély lenne szükséges, amelyet
azonban az illetékes hivatalok a műszaki-szakmai egybefüggésre tekintettel nem adnak ki (például út engedély),
egyik részfeladat nem valósítható meg a másik nélkül, megvalósításuk csak akkor lehetséges, ha a kivitelezést egy
gazdasági szereplő egységesen végzi el. Részekre bontás esetén a feladatok nem lennének összehangolhatóak, a
részek átnyúlnának egymáson, az egyes gazdasági szereplők egymás területein kéne elvégezniük párhuzamosan
a kivitelezést, amely nem lehetséges.
A kivitelezés maga egy egységet képez, részekre történő bontása nem lehetséges.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának
és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése
időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j)
pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes
európai közbeszerzési
Dokumentumot az EKR használatával.
A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben
előírt igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
- abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről
szóló döntésmeghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
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.
A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet8. § és 10. §-i
Tartalmazzák.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevőalvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-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.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
SZ.1. Alkalmatlan az 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 szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Ajánlattevő csatolja be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
tényét igazoló nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot.
Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés
szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban megadhatja a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számát kell
ajánlattevőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban
szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás
kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes
Információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie.
A kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat
Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben
kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
Részletszabályok: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell
kitöltenie.
A kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat
Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben
kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
Igazolás:
P.1. Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozat (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy a vizsgált időszakban (felhívás feladását
megelőző 24 hónap) volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti egybefüggően 15 napot
meghaladó sorba állítás; [Kbt. 65. § (1) a) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) a)].
Csatolandó továbbá az igazolás a vizsgált időszakban megszüntetett pénzforgalmi számlákról is.
P.2. Ajánlattevő csatolja be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évére
vonatkozó, az adózott eredményről szóló nyilatkozatát (abban az esetben, ha azok nem érhetőek el
Ajánlatkérő számára ingyenes elektronikus adatbázisból) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. §
(1) b) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont]
P.3. Ajánlatkérő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatot a teljes nettó árbevétel tekintetében.
Ha az ajánlattevő P.2 vagy P.3. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bek.).
Ha az ajánlattevő a P.2. 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 (építés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a vagy
meghaladja a 600 000 000,- Ft-ot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő pénzforgalmi számláján (számláin),
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak;
P.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három lezárt üzleti évben az
adózott eredménye egynél több alkalommal negatív.
P.3. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevétele nem érte el a 800 000 000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell
kitöltenie.
A kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat
Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben
kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
Igazolás:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és
a 21. § (2a) bekezdés b) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított
nyolc évben (96 hónapos időszakban) teljesített (teljesítésigazolással lezárt) jelentősebb, alkalmassági
feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél nyilatkozatával. A nyilatkozatban meg
kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát,
a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap feltüntetésével) és helyét, a szerződésbeli
mennyiséget továbbá, hogy fővállalkozói, alvállalkozói vagy konzorciális teljesítésről van-e szó, és hány
százalékos volt a teljesítésében az ajánlattevő részvételi aránya, és a szerződés mely részét teljesítette.
Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek
megléte egyértelműen megállapítható legyen.
M.2. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont)
A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek, gyakorlatuknak
ismertetése, szakember által aláírt, a szakmai tapasztalatot hónapokban bemutató szakmai önéletrajz és
a szakember nyilatkozata, miszerint rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
továbbá a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát is szükséges benyújtani.
Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik a
megadott jogosultsággal, az önéletrajzban egyértelműen fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének
időpontját, valamint a kamarai regisztrációs szám rögzítése/elérési útvonal megadása szükséges, de nem
szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatának benyújtása.
Az értékelési szempont keretében bemutatott szakemberek vonatkozásában már az ajánlathoz csatolni
kell a megajánlást alátámasztó, szakember által aláírt önéletrajzot (az önéletrajzot teljes körűen, azaz mind
az alkalmassági követelmény, mind az értékelés szempontjából szükséges benyújtani) és nyilatkozatát,
miszerint rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A benyújtás elmaradása a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (9) bekezdés).
Az ajánlat részeként az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező
feltüntetni feltüntetni (adott esetben az EKR nyilatkozatban (Nyilatkozat bemutatott szakemberekről)
az alkalmassági követelmény megjelölése mellett megadva, hogy értékelési szempont keretében is
bemutatásra kerül), annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
Amennyiben az ajánlattevő alkalmasság körében több szakembert is bemutat, akkor az értékelés
során csak az ajánlattevő által a fentiek szerint az értékelési szempontra bemutatni kívánt és megjelölt
szakembert veszi figyelembe ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96
hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (átadás-átvétellel lezárult)
referenciával, amely
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- tartalmazott legalább 2000 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) készítést,
- tartalmazott kertészeti munkákat, mely során készült legalább 2500 m2 gyepesítés és/vagy legalább 200
db fa és/vagy cserje ültetés,
- tartalmazott legalább 400 fm közmű vezeték rendszer építést (szennyvíz és/vagy ivóvíz és/vagy
csapadékvíz),
- tartalmazott legalább nettó 75 m2 alapterületű épület kivitelezését, mely építése során készültek
gépészeti szerelési, villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkák.
Az M.1. alkalmassági minimumkövetelménynek Ajánlattevő külön-külön egyenként több szerződéssel
is megfelelhet, mely esetben a bemutatott szerződések az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referencia együttes mennyiségének kell elérnie a fenti mértékeket.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc
éven (96 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre
az időszakra esik, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett.
M.2.1. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű
végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-VZ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű
végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű
végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4. Nem rendelkezik legalább 1 fő legalább középfokú szakirányú végzettségű környezetvédelmi
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónapos építőipari tapasztalattal. Építőipari tapasztalat alatt
azt érti ajánlatkérő, hogy a megjelölt szakember részt vett építési beruházás keretében környezetvédelmi
feladatok ellátásában.
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari
kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007
(X.31.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.
Az M.2.4. végzettség konkrét tárgya: környezetvédelmi technikus, de legalább egyenértékű végzettséggel
való megfelelés is elfogadott.
A megjelölt szakembereknek - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződés megkötéséig rendelkeznie
kell az adott esetben az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
Ajánlatkérő a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét egy időintervallumként
veszi figyelembe.
Az átfedés a szakemberek között megengedett, de egy szakember kizárólag két alkalmassági követelmény
keretében mutatható be.
Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik a
megadott jogosultsággal, az önéletrajzban egyértelműen fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének
időpontját, valamint a kamarai regisztrációs szám rögzítése/elérési útvonal megadása szükséges, de nem
szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatának benyújtása.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményen felüli valamennyi tapasztalatot figyelembe veszi az értékelés
során, függetlenül a nyilvántartásba vétel időpontjától.
M.2.1.-M.2.2.-M.2.3. esetében: amennyiben a szakemberek rendelkeznek az előírt jogosultságokkal abban
az esetben, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot nem
szükséges feltüntetni.
A szakemberek vonatkozásában az egyenértékű jogosultság általánosságban elfogadott.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az Eladó a szerződésben foglalt határidő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a Ptk. 6:186.
§-a alapján kötbért köteles fizetni.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítése miatti késedelem: naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban:
vételi ár) 0,5 %-a, max 15 %.
Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vételi ár) 15 %-át, és
az Eladó ezt
Követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Vevő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételi ár 20 %-a
Jótállás: Nyertes Ajánlattevő 48 hónap jótállást vállal. Felek megállapodnak abban, hogy a Nyertes Ajánlattevő
által vállalt jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számítódik.
Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
A biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nem kell nyilatkoznia.
Utófinanszírozás, támogatási intenzitás: 100 %.
Előleg: 5 %
1. részszámla: 25 %
2. részszámla: 25 %
3. részszámla: 25 %
Végszámla: 25 %
Az előlegszámla összege a végszámlából kerül levonásra.
Irányadó szabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (különösen (7) bekezdés); 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/A. §.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor.
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
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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: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kötöttség) alatt 60 naptári napot ért.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és 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
x 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. 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.
Módszerek: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; további értékelési szempontok: egyenes arányosítás. Az
értékelési szempontok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást
az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát
követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt
eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem
munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi
fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt.
41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan
vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseinek megfelelően.
11. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:
Az ajánlati biztosíték mértéke: 12 000 000 Ft.
A befizetés helye: Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
Vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748052-15427504
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § szerint: igazolás:
Ajánlatban csatolva: átutalási igazolás vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
Garancia vagy készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés szerinti kötelezvény
A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő
befizetéssel, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v.
készfizető kezesség
Biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának
határidejével.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének, illetve rendelkezésre bocsátásának igazolását az ajánlat részeként be
kell nyújtani.
Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé a Kbt. 54. § (5) bekezdés b)
pontja alapján.
AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Valamennyi alkalmassági követelmény.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
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15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti
jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet
nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában
(nemleges nyilatkozat is csatolandó: EKR nyilatkozat)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák,
továbbá a nem Szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai
szerint kell eljárni.
18. FAKSZ
Dr. Hargittay Szabolcs
00295
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
20. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést (szakmai ajánlat). A benyújtás elmaradása
vagy nem megfelelően történő benyújtása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat
érvénytelenségét eredményezheti (71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás korlátozott).
21. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
22. Felelősségbiztosítás (CAR rendszerű): 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § a vállalkozói szerződés
megkötésének feltétele: Éves kárösszege legalább: 300 000 000 Ft; a káresemény összege legalább:
100 000 000 Ft. Az ajánlatban csatolni kell a meglévő felelősségbiztosítást, illetve Ajánlattevő
szándéknyilatkozatát (EKR nyilatkozat), arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
megkövetelt felelősségbiztosítást megköti.
23. Be kell nyújtani indikatív jelleggel a Szakmai megvalósítási tervet (minimumkövetelmények külön
dokumentumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra), azzal, hogy a minimumkövetelményekben
megjelölt előírásokkal ellentétben, a szakmai megvalósítási terv be nem nyújtása vagy hiányos benyújtása
nem eredményez automatikus érvénytelenséget.
24. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az alábbi
vagy azzal egyenértékű tanúsítványokkal:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre be kell mutatniuk a tanúsítványok vagy az azokkal egyenértékű
tanúsítványok másolatait. A bemutatás elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötés megtagadásának tekinti
és ennek megfelelően jár el.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart, a kivitelezési terület szabadon körbejárható.
26. A műszaki leírás és az árazatlan költségvetés terjedelmére tekintettel korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
https://drive.google.com/drive/folders/1Mpt1JGLDYLgbBNkGqhKqUqw0vfXfA6A9?usp=sharing
27. Nyilatkozni kell (EKR nyilatkozat), hogy az ajánlattevő a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti
Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
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: 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:
2022/01/10 (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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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (0471/2022)
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: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
Telefon: +36 709038893
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax: +36 17951170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001225192021/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)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001225192021/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
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Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunaharaszti -Baktay E.Gimn. épületenerg. fejl.-e
Hivatkozási szám: EKR001225192021
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:
Kivitelezési szerződés a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00040 azonosító számú projekt keretében a Baktay Ervin Gimnázium 2120 Dunaharaszti,
Baktay Ervin tér 1. hrsz.: 3694/2 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában
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: Dunaharaszti -Baktay E.Gimn. épületenerg. fejl.-e
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45310000-3
45320000-6
45321000-3
45453100-8
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 1. hrsz.: 3694/2 alatti Baktay
Ervin Gimnázium
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése a Dunaharaszti Baktay Ervin
Gimnázium (2120 Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 1. hrsz.: 3694/2) épületét érinti. Ezen épület az építési kornak
megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó
nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület
jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a homlokzat utólagos hőszigetelését, a
lapostető hő- és vízszigetelését, részleges nyílászáró cserét, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy
napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006.
(IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek
minél magasabb megtakarítására.
Az épület az 1970-es éveket követően épült, hagyományos falazott szerkezetű, vélhetően sávalapozással.
A lapostető külső vízelvezetésű, a csatornarendszer felújított. Az épület homlokzata épnek mondható. A
felhólyagosodott sérült vakolatot le kell verni, a vakolatot kiegyenlíteni, ezt követően történhet meg az épület
külső szigetelése.
Az épület nyílászárói néhány kivétellel már korszerű műanyag nyílászáróra cseréltek, azonban toktoldó nélküli
kivitelben kerültek beépítésre, így a kávaszigetelés kb 80-90 %-ban nem lesz megoldható.
Az épület jelenleg akadálymentes rámpával és bejárattal rendelkezik, melyeket a felújítás nem érint, a
homlokzatszigetelés a rámpa oldalsó vízvetőjéről fog indulni. A korlát áthelyezésre kerül a szigetelés belső síkjára.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
- homlokzati nyílászárók cseréje (fa, műanyag, alumínium) 16 m2 (10 db)
Homlokzat és lábazat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- polisztirol: 1.754 m2
- kőzetgyapot: 545 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
- EPS 1.974 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
- radiátorok cseréje vandálbiztos termoszeleppel 162 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
- napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítménye 52,5 kWp (140 db 375 Wp napelem)
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (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 kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek
ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
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További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 9
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 8
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 8
4 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00040
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek
(közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/
személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró
okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni
az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.
Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1)
és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság
igazolásában(EKR űrlap alapján).
A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az
EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a
Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7)
bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy AT-ben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti
feltétel fennáll.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban a Kbt. 74.§ (1) bek. szerint jár el.
Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.
A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó
nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. 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.
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:
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Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és
2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező
AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD
dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A
nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a
vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.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
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes
igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági
szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel
kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság
igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.re.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás) származó
- ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem
rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év
árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek.,
67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás) származó nettó árbevétele
nem éri el összesen a 101.000.000,- Ft-ot.
A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel
kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság
igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
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AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 2. sz. értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény
ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából
releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával)
szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz
a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell
igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és
mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és
befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a)
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási
számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v.
annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek szakmai önéletrajzát és az
általuk aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az
előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember
neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi
határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b)
szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember
a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata
egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek
által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/
hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a
szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7)
bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Ajánlatkérő a szakemberek közti átfedést nem korlátozza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat
be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített
M1.1. legalább 39 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kialakítása
M1.2. legalább 1500 négyzetméter homlokzati hőszigetelés
M1.3. legalább 1400 négyzetméter tető hő- és/vagy vízszigetelése tárgyú
M1.4. legalább 120 darab radiátor cseréjével és/vagy beépítésével megvalósuló fűtésrendszer
korszerűsítés és/vagy kiépítés tárgyú referenciát
AT fenti M1.1. - M1.4. pontokban előírt referenciát több szerződéssel is igazolhatja.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
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M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba
vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:
Nettó Vállalkozói Díj (NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.
Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész
vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Teljesítési és Jóteljesítési biztosíték: a NVD 5 %-a.
Igényelhető előleg mértéke: NVD 5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla
összegéből vonhatja le, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles
legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
Finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási
intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat.
Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész (15,35,55, 80 %-teljesítettségnél),1db
végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV
igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF)
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (SZT) 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
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint
történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK 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 elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt.
65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3) AK 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.
7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges
nyilatkozatot is.
8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (GSZ)
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.
9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés
teljesítésének befejezéséig legalább 80 millió HUF/év, valamint 40 millió HUF/kár összegű kivitelezői
felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéstervezet II.17. pontja
szerint megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles
másolati példányát az AK részére átadni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike
rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható,
az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé
irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált
elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen
beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.
14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az
olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.
15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek., 135.§ (12) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján.
Részletesen: az SZT -ben foglaltak szerint.
16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,
hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-t.
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19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi
szempontok:egyenes arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutató
alapján);Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.
20)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonporfit Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja
le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.
21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961) és Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
(lajstromszáma: 01215)
22) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
23) AK tartalékkeretet nem biztosít.
24) Az ajánlati biztosíték mértéke nettó: 2.400.000 Ft, amely teljesíthető -az AT választása szerintátutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével (a közlemény
rovatban kérjük feltüntetni az eljárás EKR azonosítóját), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v.
biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított
-készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának
határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét és az eljárás EKR-azonosítóját. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni
kell.
26) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy
építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér
el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák és/ vagy nyílászáró cserék és/
vagy napelem kivitelezés és/ vagy megújuló energia felhasználás kialakítása és/ vagy kül és beltéri levegővíz hőszivattyú telepítés és/ vagy padlásfödém hőszigetelése és/ vagy tető hő- és vízszigetelése és/ vagy
fűtésrendszer korszerűsítése.
27) Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A. § alapján meghatározott elektronikus
számlákat.
28. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. január 21. napján 10 óra.
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó
szabályok szerint írásban tegyék fel.
Folytatás a VI.4. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Folytatás a VI.3. pontból.
29) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, a megvalósítás
nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása
nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása,
a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre
bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes
munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
30) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) p.alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az
ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a
nettó 450 000 Ft/kW-ot. Ajánlatkérő e körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő e körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
31) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a
szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.
32) AK felhívja a figyelmet a jelen eljárás szerinti kivitelezési munkát az érintett épület folyamatos
rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett kell végezni.
33) AT-nek az ajánlat részeként Adatkezelési nyilatkozat kell benyújtania.
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:
2022/01/10 (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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Csorna Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (26603/2021)
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: Csorna Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28806651208
Postai cím: Szent István Tér 22.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96261680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csornaprojekt.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/EKR001514362021/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/EKR001514362021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városi sportcsarnok építése Csornán
Hivatkozási szám: EKR001514362021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45210000-2
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A meglévó tervezéssel érintett telken egy sportcsarnok kerúl elhelyezésre, melynek elsódleges funkciója
egy labdajátékokra (kézilabda, kosárlabda, róplabda, futsal, stb.) felkészített pálya múkódtetése.
A tervezett pályához - kózvetlenúl - kapcsolódóan kialakításra kerúl egy 566 fót magába foglaló
lelátó (466 úlóhely és 100 állóhely bontásban), ill. a tervezett szurkolók számára szúkségszerú
kózlekedók és emeletenként egy-egy vizesblokk. A csarnoképúlet egy 33,85 m fesztávolságú,
elóregyártott vasbeton pillérvázú épúlet, részben kitóltó tégla falazattal, részben szendvicspanel
burkolattal.
Az építési terület Csorna belterúletén található (a 228/4-es helyrajzi számú ingatlanon), a Toldi Miklós út,
a Jázmin utca és a Sport utca által határolt háromszógben. A terúlet: Ksp – (kúlónleges sport terúlet)
óvezetbe tartozik.
További részletes műszaki információk a felhívás II.2.4. pontjában és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező
műszaki leírásban találhatók.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy,
szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik,
és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
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: Városi sportcsarnok építése Csornán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9300 Csorna, Toldi Miklós utca, hrsz. 228/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett nettó alapterület összesen: 3959,03 m2, ebből földszint. 2665,09 m2, emelet: 1,273,94 m2, gépészeti
szint: 20,00 m2.
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Az építkezés megkezdése elótt a felsó humuszos rétegeket a teljes munkaterúletról el kell távolítani.
A sáv és pontalapok alsó síkja mindenképp a teherbíró altalajba kell, hogy nyúljanak 20 cm-t, illetve
legyenek mélyebben, mint a fagyhatár. Minden vasalt alapozási szerkezet min. 60 cm szerkezeti magassággal
kerúl megtervezésre.
A tervezett épúletben a talajnedvesség elleni szigetelésre modifikált bitumenes vastaglemez lett
betervezve, átfedéseknél lángolvasztással rógzítve. A száraz aljzat kellósítése tisztítás és
portalanítás után bitumenmázzal tórténik. A szigetelés mechanikai védelmére 1 réteg polietilén
fólia védóréteg készúl. A padlószigetelést a lábazati falra le kell hajtani és egy plusz lemezzel a
lábazati hószigetelés alatt is fel kell vezetni, min. 30 cm magasságig.
Az épúlet lapostetós kialakítással készúl, mind a csarnokrészen, mind pedig a kiszolgáló
épúletrészek felett (1596,5125 m2 és 1067,8475 m2). A csarnoképúlet esetében: az acél tartószerkezetre
épített lejtésképzés fólé; A kiszolgáló épúletrészeken a vasbeton fódémre épített
lejtésképzés fólé csapadékvíz szigetelést kell készíteni, melyet az attika falazatra fel kell hajtani.
A tervezett felvonó: 8 személyes személyfelvonó (630 kg), gépház és hajtómú nélkúli kivitelben,
felúletkezelt alumínium fúlke (1,10 x 140 m) kialakítással 2,10 m x 2,10 m befoglaló méretú akna
készúl, tartószerkezeti terv szerinti kivitelben. A felvonó egyéb paraméterei a szakági tervfejezet szerint!
A tervezett homlokzati nyílászárók korszerú, 3 rétegú, hószigeteló úvegezésú, alumínium
szerkezetek [hóátbocsátási tényezó (Uablak) ≤ 0,7 W/m2K], fémszúrke színben (RAL 7011) és
sárgászóld színben (RAL 6018). A kúlsó nyílászárók a szakági tervek szerinti helyeken beépített
szúnyoghálóval készúlnek.
A csarnoktérben (1199,36 m2) és a fallabda pályán (62,40 m2), a sportágnak megfeleló, speciális
kialakítású sportpadló rendszerek kerúlnek beépítésre! Pontos kialakításukat lásd: metszeti
tervlapok, rétegrendek. A sportpadlók kialakításához burkolási tervet kell készíteni. A tornaszobákban
és az edzótermekben, valamint a kúlónteremben a tervezett funkcióknak megfeleló, sportolásra
alkalmas, rugalmas kialakítású melegpadló burkolat készúl, a kiviteli tervek által meghatározott
belsóépítészeti koncepció szerint. A lelátó és lelátói kózlekedók, az elóregyártott szerkezetek
technológiája miatt látszó, csiszolt betonfelúlettel kerúlnek kialakításra.
A létesítmény folyamatos energiahatékony územeltetése érdekében a fútési, hútési és
légtechnikai rendszerek, valamint a csarnok pályatér világítása és az árnyékoló berendezések
ónállóan automatizálásra kerúltek. Ezek egymástól fúggetlenúl automatikus és digitális szabályzó
eszkózókkel múkódnek, kózós (egységes) áttekintó felúleten tórténó megjelenítésúk (azok
egymásra gyakorolt kedvezó szabályozástechnikai hatásai, automatizált beavatkozás által) kívánatos.
A 0.43 gépészeti helyiségben lévó kózponti osztó-gyújtóról (OGY) induló 4 kevert fútési
kór mindegyike idójárás fúggvényében kap finomszabályozást az adott fútési kór
hómérsékletlépcsójének (l. Kózponti fútés c. fejezet) és jellegének megfelelóen. A fútési kórók
szivattyúi az alábbiak szerint lesznek múkódtetve:
• padlófútés: padlófútési helyiségtermosztátok gyújtótt jele alapján
• légfúggóny: fútési idószakban és a csarnok nyitvatartási idejében folyamatos szivattyú územ, ezen
kívúl kikapcsolva
• csarnok rooftopok: hűtési, fűtési és szellőzési funkciót is ellátnak
• légkezelók: légkezelók szabályozóinak gyújtótt jele alapján (fútési igény jel).
Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az előzetes régészeti dokumentáció alapján az építkezés teljes
időtartama alatt régészeti szakfelügyeletet biztosítani kell.
Megújuló energia: napelemes rendszerrel.
A szakági részletes tervek és további műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki
dokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki
vezetőként (MV-É) bevont szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (hónapok száma,
megajánlható: 0-60 hónap) 5
2 Az M2.2. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként (MV-ÉV)
bevont szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (hónapok száma, megajánlható: 0-60
hónap) 5
3 Az M2.3. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként (MV-ÉG)
bevont szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (hónapok száma, megajánlható: 0-60
hónap) 5
4 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap, megajánlható: 0-36) 5
5 Építésszervezési terv szakmai megfelelősége 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: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó támogatási
igényére vonatkozó pozitív döntést kézhez vegye vagy egyéb módon rendelkezésére álljon a teljes fedezet. A
hatályba lépésre vonatkozó tényadatokról Megrendelő Vállalkozót írásban értesíti. A szerződés hatálybalépésének
napja az a nap, amelyen Vállalkozó a hatályba lépésről szóló tájékoztatást igazoltan átvette. Amennyiben a
felfüggesztő feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon túl is fennáll, a szerződés nem lép hatályba.
Részajánlattétel kizárása: A kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki-gazdasági-funkcionális egységet képez,
amelyre vonatkozó kivitelezési feladatok egymáshoz olyan szinten kapcsolódnak, hogy azok mennyiségi
vagy az egyes munkanemek szerinti megbontása sem célszerűségi sem gazdaságossági szempontból nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

50

indokolt. Továbbá a megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes
munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem
tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők,
továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem
észszerű. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz
igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes
folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan
szinten befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre történő
teljesítését, a támogatással történő szabályos elszámolhatóságot.
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)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő előírja a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján 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.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be. A
kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vonatkozásában egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani
a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. §, 10. § ,12-16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. A Kbt. 62.§
(1) bek. k) pont kb) alpontja alapján ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia, amely a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti
öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására Ajánlattevőknek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot
tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele
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egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési
kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő
tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni
köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában,
a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § alapján előírja az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét. Ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett elektronikus
nyilvántartásban ellenőrzi az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Az adatbázis elérhetősége: http://
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search. Amennyiben Ajánlattevő valamely jogszerű okból
nem szerepel az elektronikus nyilvántartásban, úgy okirattal kell igazolnia, hogy a MKIK a szervezetet
nyilvántartásba vette. 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. Az alkalmassági követelménynek
való megfelelés igazolására irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenység)
származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre vagy mikortól kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást
megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított – árbevétele
összesen nem éri el a nettó 2.000.000.000.- HUF (kettőmilliárd forint) mértéket. A Kbt. 65. § (6)
bekezdésének értelmében közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági feltételnek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseire.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdés a) pontja értelmében Ajánlattevőnek igazolást kell benyújtania az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított
igazolás csatolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél (neve,
címe és elérhetősége); az építési beruházás helye, tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; a teljesítés helye;
a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal a kezdő és a befejező dátum is); valamint nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Irányadó: 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdései és a 23. § (1) bekezdése.
M2. A Kbt. 65. § (4) bekezdés és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében
csatolja azokra a szakemberekre vonatkozó önéletrajzokat és végzettségi igazolásokat, akiket a teljesítésbe
be kíván vonni. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik, úgy az önéletrajzban
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szükséges feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének
dátumát, továbbá az ajánlattételkor csatolandó a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultságokkal még nem rendelkezik, úgy csatolandó: az Ajánlattevő
nyilatkozata a bevonni kívánt szakember személyéről, munkáltatójáról és releváns végzettségéről/
képzettségéről; a szakember részletes önéletrajza, amelyből egyértelműen kiderül a szakember olyan
szakmai tapasztalata, amely a jogosultság megszerzéséhez szükséges; a szakember végzettségét/
képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; a szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozat. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az általa a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. A
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattól való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján, mely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legjobb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a megnevezett végzettséggel egyenértékű végzettséget
is elfogad.
Egy szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legkésőbb 96 hónapon
belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, amelyben
megvalósultak az alábbi részfeladatok:
M1.1. új épület építése, amelynek összes nettó alapterülete elérte a 2000 m2-t, és magában foglalta
építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági és épületgépészeti munkák generálkivitelezését;
M1.2. legalább 700 m2 alapterületű sportpadló burkolat építése;
M1.3. legalább 1000 m2 lapostető hő- és vízszigetelése.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be:
M2.1. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építési szakterület" "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
M2.2.egy fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építményvillamossági szakterület"
"MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2.3. egy fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építménygépészeti szakterület"
"MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2.4. egy fő régészeti szakértő szakembert, aki a a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel
kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti
szakértői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Nyertes Ajánlattevő az ajánlati ár 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult. Megrendelő a
Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni.
A kivitelezési feladatok ellátása alatt további 8 részszámla nyújtható be (ideértve a végszámlát is). A részszámla
összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy,
hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja
meg. További részletes információk a szerződés-tervezetben találhatók.
A beruházás a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Szerződési biztosítékok:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 0,5%-ának megfelelő mértékű
késedelmi napi késedelmi kötbér.
Meghiúsulási kötbér: a 30 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén.
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Jólteljesítési biztosíték: szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő
a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 1 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési 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. A
jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó 12 hónapig köteles biztosítani.
További részletes információk a szerződés-tervezetben találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/02/15 (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: 2022/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus bontás az EKR-rendszerben.
A IV.2.6) pontban rögzített ajánlati kötöttségként megjelölt 2 hónap 60 naptári napot jelent.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint - elektronikus bontás
az EKR-rendszerben.
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. Részajánlattétel kizárása: A kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki-gazdasági-funkcionális egységet
képez, amelyre vonatkozó kivitelezési feladatok egymáshoz olyan szinten kapcsolódnak, hogy azok
mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megbontása sem célszerűségi sem gazdaságossági
szempontból nem indokolt. Továbbá a megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros
összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan
elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem
lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes
komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet
csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes
részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a beruházás teljes
lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre történő teljesítését, a támogatással
történő szabályos elszámolhatóságot.
2. Az ajánlatot kizárólag az EKR rendszeren keresztúl lehet benyújtani. Az ajánlatkérő kizárja bármilyen,
papír alapon érkező dokumentum figyelembevételét az eljárásban.
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3. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKRben létrehozott elektronikus úrlap) kell csatolni.
4. AT-nek(kózós ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt . 66. § (2) és (6) szerint, a 66. § (6)
esetében nemlegesen is.
5. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A.§ és 41/C.§ szerint tórténik. Az ajánlatban
szerepló dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitóltótt elektronikus úrlap
alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus
úrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerú elektronikus másolata
formájában.
6. AK a hiánypótlás lehetóségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését: az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
9. FAKSZ: Dr. Glavanits Judit, 01039., levelezési cím: 9155 Lébény, Fó u. 65, email:
iroda@aureummalum.hu
10. A dokumentumokban lévő ellentmondás esetén ajánlatkéró a TED-en megjelent felhívást tekinti
irányadónak.
11. Az ajánlatot a gazdasági szereplónek a Kózbeszerzési Dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai kóvetelményeknek megfelelóen kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. § (1)).
12. A részletes fizetési feltételeket a szerzódés-tervezet tartalmazza.
13. Ajánlati biztosíték: mértéke: 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint. Ajánlatkéró számlavezetője:
OTP, fizetési számlaszáma: 11737069-21450132. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése)
igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevó választása szerint teljesíthetó
az elóírt pénzósszegnek az ajánlatkéró fizetési számlájára tórténó befizetésével,
pénzúgyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetó kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerzódés alapján kiállított - készfizetó kezességvállalást
tartalmazó – kótelezvénnyel. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54.§ (4)
bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
14. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevőkkel szemben támasztott követelményekhez képest
szigorúbbak.
15. 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.
16. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, amelyben meghatározzák
az eljárásban a képviselő nevét és elérhetőségét, a közös ajánlattevők által ellátott feladatokat és
felelősségi köröket, valamint nyilatkoznak az egyetemleges kötelezettségvállalásról. Ajánlatkérő az önálló
Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
17. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt, tárgyalást nem tart.
19. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet
26. §-nak megfelelően Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni olyan módon, hogy rendelkezzen legalább 100 millió forint
káreseményenkénti, és 250 millió forint évi kártérítési limittel rendelkező építés-szerelési biztosítással,
mely kiterjed Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten felmerülő károk megtérítésére.
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20. Az értékelés során adható pontok: 0-10 pont minden értékelési szempont esetében. A pontszámok
kiosztásának módszere: a nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. dokumentum alapján a fordított
arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. A vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap), illetve
a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata (projektek száma) és az építésszervezési terv szakmai
megfelelősége szempontok esetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével állapítja meg a
pontszámot. Részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban.
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. § 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:
2022/01/10 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

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

57

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

Debreceni Egyetem (26269/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001734432021/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/EKR001734432021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1109_Laboratóriumi reagensek,tesztek száll.
Hivatkozási szám: EKR001734432021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33696500-0

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

60

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1109_Adásvételi keretszerződés laboratóriumi reagensek, tesztek szállítására laborkészülékek használatba
adásával együtt
1. rész: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás nagy áteresztőképességű Chemagic-360 rendszeren automatizált
nukleinsavfeltárással és kompatibilis nukleinsavamplifikációval; keretmennyiség: 462 kit
2. rész: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás automatizált valós idejű PCR egyedi és kis mintaszámú mérési
sorozatokban; keretmennyiség: 382 db
3. rész: Automatizált SARS-CoV-2 örökítőanyag izolálása HAMILTON MAGEX STARLET flexibilis platformú
robotrendszerrel; keretmennyiség: 104 db
4. rész: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás nagy áteresztőlépességű rendszeren automatizált, gyors nukleinsav
feltárással és kompatibilis nukleinsav amplifikációval; keretmennyiség: 1150 kit
5. rész: Mintavételi eszköz a SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatásához; keretmennyiség: 150.000 db
6. rész: Transzportálási eszköz a SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatásához; keretmennyiség: 100.000 db
7. rész: Minta kiméréshez és nukleinsav izoláláshoz szükséges műanyag áru; keretmennyiség: 217.536 db
8. rész: SARS CoV-2 valós idejű PCR reakcióhoz szükséges fogyóanyagok; keretmennyiség: 3800 db
Ajánlatkérő valamennyi részben a keretmennyiség 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás Chemagic-360
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás nagy áteresztőképességű Chemagic-360 rendszeren automatizált
nukleinsavfeltárással és kompatibilis nukleinsavamplifikációval
SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatására alkalmas kitek összesen: 462 kit.
Feltételek:
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1. A Debreceni Egyetem KK Orvosi Mikrobiológia tulajdonában lévő 2db ChemagicTM 360 automatán futtatható
nukleinsav izoláló kitre és a Chemagic TM 360 automaták működtetéséhez szükséges fogyóanyagokra, valamint
olyan CE-IVD nukleinsav amplifikáló kitre kérünk ajánlatot max. 10 munkanap szállítási határidővel, amelyhez a
gyártó ajánlja a megajánlott nukleinsav izoláló kitet, a szintén saját tulajdonú QuantStudio5 (FAM, VIC, CY5 és ROX
csatornákra kalibrálva) készülékeket.
2. A saját tulajdonú nukleinsavizoláló automatán az ajánlattevő díjmentesen paraméterezteti a hivatalos szervíz
igénybevételével. Az ajánlattevő biztosítja a betanítást 3 fő diplomás és 3 fő asszisztens részére 4 órában.
3. A műszaki leírásban nevesített termékek leszállítása: max.10 munkanap.
4. A leszállított reagensek és fogyóanyagok lejárati ideje legalább 6 hónap.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés
teljes időtartama alatt +100%-os eltérés lehetséges. (16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése
alapján.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
II.2.1)
Elnevezés: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás PCR
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás automatizált valós idejű PCR egyedi és kis mintaszámú mérési
sorozatokban
SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatására alkalmas reagens összesen: 382 db.
Feltételek:
1. Infekciós nukleinsav detektálás kivitelezésére alkalmas, 2 db korszerű teljesen automata készülék biztosítására.
2. Az egyik automata készülék (továbbiakban “A” automata) egyedi mintából teljesen zárt rendszerben a minta
bemérését követő 90 percen belül eredményt ad arról, hogy a mintából kimutatható-e SARS-CoV-2 örökítőanyag.
Az “A” automata műszaki paraméterei lehetővé teszik az általános laboratóriumi asztalon (benchtop) működtetést
és 0,5 m2-nél nagyobb területet nem foglal el (a területbe beleértve a vezérlő számítógépet is)
3. A másik automata készülék (továbbiakban “B” automata) legalább az alábbi kapacitással rendelkezzen:
- legalább 3 féle teszt egyszerre futtatása
- legalább 10 db minta vizsgálatának egyszerre futtatása
- nukleinsav izolálás nélkül összesen legalább 30 vizsgálat / 8 óra beszámítva a betöltés, ürítés, technikai validálás
és UV dekontaminálás időigényét is
- nukleinsav izolálással együtt 1 vizsgálat max 3 óra alatt és összesen legalább 20 vizsgálat / 8 óra utóbbiba
beszámítva a betöltés, űrítés, technikai validálás és UV dekontaminálás időigényét is.
4. A “B” automata alkalmas kvantitatív SARS-CoV-2 PCR meghatározásra a fogyóanyag listában szereplő reagensek
felhasználásával.
5. Az ajánlat kiterjed a “B” automata működtetéséhez szükséges PCR és nukleinsav-feltáró reagensekre,
kalibrátorokra, kontrollokra, műanyagárura, rendszeroldatokra, rendszeradapterekre és szolgáltatásokra, valamint
a műszer működtetéséhes szükséges fogyóanyagokra (továbbiakban kiegészítő anyagok).
6. A “B” automata zárt rendszerű legyen, tartalmazzon a belső térben beépített UV csövet, a pipettázáshoz szűrős
pipettahegyet használjanak.
7. A “B” automata alkalmas a vizsgálatot különböző mintatípusokból elvégezni (pl. teljes vér, plazma, szérum,
liquor, orrtörlet, genitális törlet, vizelet, széklet, rektális törlet, BAL, köpet, haemokultúra, nyál, magzatvíz)
8. A fogyóanyaglistára vonatkozó teljes ajánlat a megajánlott készülékekkel lefedhető, használható.
9. A “B” automata alkalmas teljesen zárt rendszerben a közvetlenül a mintából elvégezni a nukleinsav feltárást
valamint amplifikálást, valósidejű detektálást és technikai értékelést elvégezni.
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Alternatívaként az izolált nukleinsav a készülékből kivehető és eltárolható és a “B” automata alkalmas a detektálást
az amplifikációtól indítani izolált/feltárt nukleinsavból. Az elúciós térfogat változtatható.
10. Ajánlattevő az általa kihelyezett készülékek kapcsán bérleti díjat állapíthat meg maximum 5.000 Ft/hó/db
értékben, melyet szerepeltetnie kell ajánlatában a szerződés teljes időszakára vonatkozóan.
11. Magyar nyelvű tesztleírás. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a szerviznyilatkozatát a készülékek szervizeléséről,
melyben vállalja, hogy meghibásodás esetén 72 órán belül megkezdi a készülékek javítását.
12. Az automaták üzemeltetéséhez szükséges reagensek, fogyóanyagok és laboratórium által végzett
vizsgálatokra alkalmas tesztreagensek folyamatos biztosítását is kérjük max. 10 munkanap szállítási határidővel. A
leszállított fogyóanyagok lejárati ideje legalább 6 hónap.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés
teljes időtartama alatt +100%-os eltérés lehetséges. (16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése
alapján.)
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
A II.2.5) pontban az ajánlati ár megbontása:
1. Nettó ajánlati ár a reagensekre összesen (Ft/12 hónap) Súlyszám: 95
2. Nettó bérleti díj a kihelyezett eszközre vonatkozóan (Ft/db/hónap) Súlyszám: 5
II.2.1)
Elnevezés: Automatizált SARS-CoV-2 örökítőanyag izolálása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Automatizált SARS-CoV-2 örökítőanyag izolálása HAMILTON MAGEX STARLET flexibilis platformú
robotrendszerrel
SARS-CoV-2 örökítőanyag izolálására alkalmas fogyóanyagok: 104 db
Feltételek:
1. A Debreceni Egyetem KK Orvosi Mikrobiológia tulajdonában lévő, mágneses elven NucleoMag Sep platfrommal
szeparáló HAMILTON MAGEX STARLET robotrendszer működtetésével 15 000 mintához szükséges nukleinsav
izoláló kitre és fogyóanyagokra kérünk ajánlatot.
2. A nukleinsav izoláló kitnek kompatibilisnek kell lennie a robotrendszerre már paraméterezett izolálási
protokollal; vagy az ajánlattevőnek kell biztosítania a robotrendszer paramétereztetését a robotrendszer
szervizelését végző céggel (Hamilton Bonaduz AG) a szerződés megkötését követő 2 héten belül, illetve a protokol
betanítását is meg kell szerveznie a laboratóriumi dolgozóknak.
3. A fogyóanyagoknak és az izoláló kitnek alkalmasnak kell lennie 96 db minta teljesen automatizált
feldolgozására a poolozástól egészen a vírus RNS izolálásig, kevesebb, mint 180 perc alatt, felhasználó általi
fogyóeszköz és/vagy reagens újratöltése nélkül. Egy 96 db-os mintaszámú futáshoz a készülék 2 db műanyag
plate-t használhat: 1db processing plate-et és 1 db elúciós plate-et.
4. A 96 lyukú processing palte-nek kompatibilisnek kell lennie a robotrendszerrel és a NucleoMag SEP mágneses
szeparátorral. A lyukak térfogata legalább 2 mL.
5. A 96 lyukú elúciós plate-nek 300 µl térfogatú U aljú lyukakat kell tartalmaznia, illetve a plate-hez öntapadó fóliát
is biztosítani kell.
6. A virális nukleinsav izolálásra alkalmas nukliensav izoláló kitnek tartalmaznia kell a mágnesezhető gyöngyöket,
puffereket (lysis, binding, wash, elution), carrier RNS-t és proteináz K-t (és a hozzá tartozó puffereket). A
nukkeinsav feltárást követően az elvárt fragmentum mérettartomány 300 bp - kb. 50 kbp, a szeparáló gyöngyök
elméleti kötő kapacitása legalább 0,4 µg/ul gyöngy. Az elúciós térfogat 50-100 µL.
7. A folyadékok pipettázására használt, különböző tárfogatú, filteres pipettahegyek kizárólag a robotrendszert
gyártó cég saját gyártmányú termékei lehetnek vagy rendelkezniük kell a cég kompatibilitást igazoló
dokumentumával. Emellett igazoltan DNáz, RNáz, pirogén (endotoxin), humán DNS és PCR inhibitor mentesnek
kell lenniük.
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8. Az egyedileg csomagolt reagens konténerek anyaga polipropilén kell legyen, illetve elvárás a DNáz, RNáz,
pirogén (endotoxinok) mentesség. A reagens konténerek kizárólag a robotrendszert gyártó cég saját gyártmányú
termékei lehetnek vagy rendelkezniük kell a cég kompatibilitást igazoló dokumentumával.
9. A csomagnak tartalmaznia kell a robotrendszeren kívül történő, manuális lízis összeméréshez szükséges, steril,
műanyag bemérő csónakot, amely DNáz, RNáz és pyrogén mentes, gamma-sterilizálható és autoklávozható.
Kompatibilis a manuális méréshez 12 és 8 csatornás pipettákkal.
10. A leszállított reagensek és fogyóanyagok lejárati ideje legalább 6 hónap.
11. A műszaki leírásban nevesített termékek leszállítása: max. 90 nap.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés
teljes időtartama alatt +100%-os eltérés lehetséges. (16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése
alapján.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
II.2.1)
Elnevezés: SARS-CoV-2 ö.anyag kimut. nagy áteresztőkép. rend.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatás nagy áteresztőképességű rendszeren automatizált, gyors nukleinsav
feltárással és kompatibilis nukleinsav amplifikációval
SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatására alkalmas kitek összesen: 1150 kit.
Feltételek:
1. Nukleinsav izolálására alkalmas automata, CE-IVD virális nukleinsav izoláló kit, valamint azzal kompatibilis CEIVD nukleinsav amplifikáló kitre kérünk ajánlatot, amelyhez a gyártó ajánlja a megajánlott nukleinsav izoláló kitet,
és az Orvosi Mikrobiológia saját tulajdonában lévő ABI 7500 Real-Time PCR System készüléket (FAM, VIC, CY5 és
ROX csatornákra kalibrálva).
2. A nukleinsav izoláló készüléknek rendelkeznie kell dekontaminációhoz UV lámpával, valamint cserélhető HEPA
filterrel. Az izolálási protokoll a megajánlott kithez előre programozott a készüléken.
3. A nukleinsav izolálásához ajánlott kitnek CE-IVD minősítéssel kell rendelkeznie. A kit maximum 4 lépésben
(mágneses partikulumok transzfere, lízis, mosás, elúció) izolálja a virális nukleinsavat
légúti (pl. nasopharyngealis tamponnal vírus transzport médiumba vett) mintából. A kit minden fogyóanyagot
tartalmazzon az automata működtetéséhez. Az izolálás egyszerre 96 mintából maximum 12 perc alatt történjen.
A kit használatra kész, előre reagensekkel megtöltött fogyóanyagokat tartalmazzon, a manuális munka maximum
a minták és a proteináz bemérésére korlátozódjon. A minták lízise és az elúció melegítéssel történjen.
4. A nukleinsav izolálása maximum 200 µL kiindulási mintatérfogatból történjen. Az elvárt izolálási hatékonyság: ≥
98%.
5. Az ajánlatban szereplő nukleinsav izoláláshoz kérjük egy készülék és egy szükség esetén használható
cserekészülék kihelyezését. Ajánlattevő az általa kihelyezett készülékek kapcsán bérleti díjat állapíthat meg,
maximum 5.000 Ft/ hó/db értékben;
melyet.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a szerviznyilatkozatát a készülék szervizeléséről, melyben vállalja, hogy
meghibásodás esetén 72 órán belül megkezdi a készülék javítását.
6. Az ajánlattevő biztosítja a betanítást a víruslaborban dolgozó 3 fő diplomás és 3 fő asszisztens részére 4 órában.
7. A SARS-CoV-2 RNS meghatározására megajánlott kitnek CE-IVD minősítéssel kell rendelkeznie. Kiszerelési
egysége 96 PCR reakció elvégzéséhez szükséges mennyiségeket tartalmaz.
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A kit valós idejű PCR módszerrel legalább 3 különböző virális célszekvencia (target: N, E és RdRp gén) és egy, a
minta amplifikálhatóságát alátámasztó, humán nukleinsav target amplifikációjára alkalmas.
A kit az Orvosi Mikrobiológia saját tulajdonában lévő ABI 7500 Real-Time PCR System készüléken (FAM, VIC, CY5 és
ROX csatornákra kalibrálva) történő használatra alkalmas. A PCR kontamináció elkerülésére a real-time PCR UNG
rekació lépéssel kezdődik.
8. A leszállított reagensek és fogyóanyagok lejárati ideje legalább 6 hónap.
9. A műszaki leírásban nevesített termékek leszállítása: max. 40 nap.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés
teljes időtartama alatt +100%-os eltérés lehetséges. (16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése
alapján.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
A II.2.5) pontban az ajánlati ár megbontása:
1. Nettó ajánlati ár a reagensekre összesen (Ft/12 hónap) Súlyszám: 95
2. Nettó bérleti díj a kihelyezett eszközre vonatkozóan (Ft/db/hónap) Súlyszám: 5
II.2.1)
Elnevezés: Mintavételi eszk. a SARS-CoV-2 örökítőanyag kimut.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Mintavételi eszköz a SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatásához összesen 150.000 db.
1. A steril mintavételi pálca mintavételi fejének anyaga pelyhesített nylon, a pálca anyaga ASB műanyag (akrilnitrilbutadién-sztirol). A pálca teljes hossza 150 mm, a mintavevő fej hossza 16 mm, a mintavevő fej átmérője
maximum 3 mm, a nyél átmérője maximum 2,5 mm.
2. A steril pálcák egyedileg, fólia/papírzacskóban csomagoltak. A leszállított mintavételi eszköz lejárati ideje
legalább 6 hónap.
3. A műszaki leírásban nevesített termékek leszállítása: max. 60 nap.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
II.2.1)
Elnevezés: Transzport. eszk. a SARS-CoV-2 ö.anyag kimutat.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Transzportálási eszköz a SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatásához, összesen: 100.000 db.
Feltételek:
Inaktivátoros vírus transzport medium: 50 000 darab:
1. Az inaktivátoros vírus transzport medium a betegmintában lévő koronavírust inaktiválja, guanidin-hidrokloridot
és nátrium-dodecil- szulfátot tartalmaz. Szobahőmérsékleten is 24 órán át garantálja a vírus örökítőanyagának
stabilitását.
2. Csomagolás, kiszerelés: 1,5 mL transzport medium színetelen, 13 x 75 mm-es, PET (polietilén-terefalát) anyagú
csőben, amely csavaramenetes, fehér, PE (polietilén), 13 mm átmérőjű kupakkal zárt. A kupak külön is rendelhető.
A vírus transzport medium mintavétel előtt 2-25 °C-on tárolható a lejárati ideig. A leszállított inaktivátoros vírus
transzport medium lejárati ideje legalább 6 hónap.
Vírus transzport medium: 50 000 darab:
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1. A vírus transzport medium a betegmintában lévő koronavírus fertőzőképességét megőrzi, de meggátolja a
baktériumok és gombák elszaporodását. Szobahőmérsékleten is 24 órán át garantálja a vírus örökítőanyagának
stabilitását.
A vírus transzport medium nutrient brothban tartalmaz albumint (BSA), gentamicin-szulfátot, amphotericin B-t.
2. Csomagolás, kiszerelés: 1,5 mL transzport medium színetelen, 13 x 75 mm-es, PET (polieti-lén-terefalát) anyagú
csőben, amely csavaramenetes, fehér, PE (polietilén), 13 mm átmérőjű kupakkal zárt. A kupak külön is rendelhető.
A vírus transzport medium mintavétel előtt 2-25 °C-on tárolható a lejárati ideig. A leszállított vírus transzport
medium lejárati ideje legalább 6 hónap.
A műszaki leírásban nevesített termékek leszállítása: max. 60 nap.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
II.2.1)
Elnevezés: Minta kiméréshez,nukleinsav izoláláshoz szüks. áru
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Minta kiméréshez és nukleinsav izoláláshoz szükséges műanyag áru, összesen: 217.536 db.
Feltételek:
1. Az alábbi táblázatban nevesített termékek leszállítása: max. 30 nap.
2. A leszállított műanyag áruk lejárati ideje legalább 6 hónap
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés
teljes időtartama alatt +100%-os eltérés lehetséges. (16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése
alapján.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
II.2.1)
Elnevezés: SARS CoV-2 PCR reakcióhoz szüks. fogyóanyagok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI
II. emelet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: SARS CoV-2 valós idejű PCR reakcióhoz szükséges fogyóanyagok, összesen: 3800 db.
Feltételek:
1. A Debreceni Egyetem KK Orvosi Mikrobiológia tulajdonában lévő Applied Biosystems® 96-Well Real-Time
PCR készülékekkel és PCR készülékkel (QuantStudioTM 5, 2720 Thermal Cycler, 7500 System, GeneAmp™ 9700)
kompatibilis valós idejű PCR módszerhez szükséges speciális műanyag árura kérünk ajánlatot.
2. Az alábbi táblázatban nevesített termékek leszállítása: max:30 nap.
3. A leszállított műanyag áruk lejárati ideje legalább 6 hónap
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő -
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amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban és műszaki leírásban megadott mennyiséghez képest a szerződés
teljes időtartama alatt +100%-os eltérés lehetséges. (16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése
alapján.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén irányadó:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés és a Kbt. 62. § (2) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján az Ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból
azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok
fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15.§-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában
a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdés alapján, ha egy ajánlattevő az
előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő
nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
venni alkalmasság igazolásához. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend 6.§ (6a) bekezdésében foglaltakra.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. §(4)-(7) bekezdésére figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 1-7. §, 8. §,10. §, 12-16. §-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem
állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, amely
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre von a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
Ajánlatkérő –ellenkező bizonyításáig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend 1. § (8) bekezdés alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része
tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. A gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód.
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző
három évből származó szállításainak ismertetését (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés
a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe), az ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerint figyelemmel a (3a) bekezdés foglaltakra. A
referenciaigazolás min. tartalma: a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja - év, hónap, nap
pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),
(9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- 1. rész esetén: legalább 200 kit SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatására alkalmas kitek szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 2. rész esetén: legalább 180 db SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatására alkalmas reagens szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 3. rész esetén legalább 50 db SARS-CoV-2 örökítőanyag izolálására alkalmas fogyóanyag szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 4. rész esetén legalább 560 kit SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatására alkalmas kitek szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 5. rész esetén legalább 73.000 db SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatásához szükséges mintavételi eszköz
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 6. rész esetén legalább 49.000 db SARS-CoV-2 örökítőanyag kimutatásához szükséges transzportálási
eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
- 7. rész esetén legalább 106.000 db minta kiméréshez és/vagy nukleinsav izoláláshoz szükséges műanyag
áru szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

76

- 8. rész esetén legalább 1800 db SARS CoV-2 valós idejű PCR reakcióhoz szükséges fogyóanyag szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre: Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázást biztosít megrendelésenként. A
számlakiegyenlítése: megrendelésenként átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135.
§ (1), (5)-(6) bekezdéseiben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a szerződéstervezetben
foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. Ajánlattétel,
elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó vételára, max. 15 egybefüggő nap.
Hibás teljesítési kötbér: hibásan telj. áru nettó ellenérték 15 %-a. Maximális összeg az érintett közbeszerzési rész
értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke eseti megrendelésnél 15%, alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó
vételára, teljes szerződés esetében 25 %.
Jótállás: 12 hónap.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§ szerint.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (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: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a Kbt. 40.§-ra figyelemmel.
2. A műszaki leírásban nevesített gyártmány, eljárás, védjegy, típus stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. rend. 46.§ (3) bek. alapján az azzal egyenértékű teljesítést
elfogadja.
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3. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok
fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban, a beárazott ártáblázatot
„pdf” és „xls” formátumban kell benyújtani.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. Korm.r.
13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni.
5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró – közös ajánlattétel esetén valamennyi – ajánlattevő,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi
V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
6. A 424/2017. Korm. rend. 6. § (9) bek. szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett
változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális
adatokkal szerepeljen.
7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. §
(1), (3) bekezdéseire.
8. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége ajánlattevő felelőssége.
9. Ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai
közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm. rend. 2. § (5) bekezdésére figyelemmel
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
10. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
11. A 424/2017. Korm. rend. 11.§ (1) bekezdése szerint hozza létre Ajánlatkérő a felolvasólapot.
12. Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § és a 424/2017. Korm. rend. 11.§ (2) bekezdés szerinti hiánypótlásra biztosít
lehetőséget.
14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást és
meghatalmazást a Kbt. 35.§ szerint.
15. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat – ha releváns – csatolandó.
16. Ajánlattevőnek részenként szakmai ajánlatként csatolnia kell a „DEK-1109_Beárazandó ártáblázat,
műszaki leírás” elnevezésű dokumentumot kitöltve.
17. Ajánlatkérő az 1., 2. és 4. részek tekintetében használati utasítás megküldését kéri minden olyan
termékre, amelynek a felhasználói folyamatát a gyártó használati utasításban írja elő. A használati
utasításokat eredeti angol nyelven és magyar nyelvű fordításban is szükséges benyújtani.
Ajánlatkérő az 1., 2. és 4. részek tekintetében termékleírást kér benyújtani.
18. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában.
19. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó.
20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
21. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 68. §-ra és a 424/2017. Korm. rend. 15.§ (2)-(3) bekezdéseire.
22. Ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában
meghatározott eredménytelenségi okot.
23. A 16/2012.(II.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő az orvostechnikai
eszköz megfelelőségét az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni.
24. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.
25. FAKSZ: Dr. Vargáné Dr. Csepregi Judit, lajstromszám:01020.
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: 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:
2022/01/10 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26535/2021)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 300172295
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001611432021/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/EKR001611432021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző 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: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eü-i informatikai rendszerek DBR (OT21_DBR_1) II.
Hivatkozási szám: EKR001611432021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

48180000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya „Egészségügyi informatikai rendszerek,
alkalmazások és szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer
keretében - OT21_DBR_1_II.” a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint.
A DBR keretében, a 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak alapján
az egyéb informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver körbe tartozó, továbbá a Rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek vonatkozásában a
felhívás II.2.4) pontjában megadott termékkategóriákba sorolható áruk és kapcsolódó szolgáltatások beszerzését
tervezi az Ajánlatkérő.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 121500000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Eü-i informatikai rendszerek DBR (OT21_DBR_1)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

48180000-3

További tárgyak:

42961000-0

Kiegészítő szójegyzék

48329000-0
48461000-7
48814000-7
48900000-7
42965100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország (a konkrét közbeszerzések megvalósítása során
megkötésre kerülő szerződésekben rögzítetteknek megfelelően)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások
és szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében OT21_DBR_1_II.”
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Ajánlatkérő ismerteti azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek megvalósítása érdekében az
egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások és szoftverek tárgyú beszerzésekre DBR-t kíván létrehozni,
melynek keretében a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti Érintett
Szervezetek beszerzési szükségletei alapján ajánlattételi eljárásokat tervez lefolytatni.
A DBR tervezetten, összesen nettó 121 500 000 000 Ft becsült értékben, elsősorban de nem kizárólagosan az RRF,
EFOP+, DIMOP, és NEA projektekből az alábbi termékkategóriákba tartozó áruk és kapcsolódó szolgáltatások
tárgyában kerül megvalósításra azzal, hogy az egyes kategóriák további jellemzői a műszaki leírásban kerülnek
meghatározásra.
A keretmegállapodásos eljárásban alkalmazottakhoz hasonlóan - a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező
rendelkezéssel összhangban - a DBR becsült mennyisége, a DBR létrehozására irányuló jelen eljárásban, a DBR
keretében megvalósítandó közbeszerzések tervezett és összesített keretösszegével jellemezhető, amelynek
értéke nettó 121 500 000 000 Ft. A DBR keretében megvalósításra kerülő közbeszerzések konkrét mennyiségei az
ajánlattételi szakaszok során kerülnek meghatározásra.
A DBR keretében odaítélendő egyes szerződések várható maximális nagyságrendje nettó 1 600 000 000 Ft.
A 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak, továbbá a Rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek
vonatkozásában a megadott alábbi termékkategóriáknak megfelelő áruk és kapcsolódó szolgáltatások képezik a
DBR tárgyát.
A termékkategóriák:
1. Leletező szoftverek, RIS-ek (Radiológiai Információs Rendszerek) és kapcsolódó szolgáltatások
2. PACS-ok (Picture Archives and Communication System) és kapcsolódó szolgáltatások
3. Laborinformációs rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
4. Kórházinformációs rendszerek (HIS) és kapcsolódó szolgáltatások
5. Klinikai rendszerek (CIS) és kapcsolódó szolgáltatások
6. Ápolási rendszerek, digitális lázlapok és kapcsolódó szolgáltatások
7. Gazdálkodási rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
8. Élelmezési rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
9. Logisztikai, illetve eszköznyilvántartó rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
10. Egyéb egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások és kapcsolódó szolgáltatások
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó
konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben érvényes
részvételi jelentkezést benyújtók számára az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja
rendelkezésre, továbbá fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi
felhívásban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől
függően - részajánlattételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 106. § (4) bekezdése szerinti kategóriáknak a jelen pontban
szerepeltetett kategóriák felelnek meg.
(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: 121500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós forrás esetén az Ajánlatkérő/Érintett Szervezet köteles
az ajánlattételi szakaszban megküldött ajánlattételi felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy
programra vonatkozó információkat; pl. de nem kizárólagosan RRF, EFOP+, DIMOP, és NEA projektek.
II.2.14) További információ:
A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
kifejtésre!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § alapján.
Előzetes igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1)-(2)
bekezdései alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével
köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 63. § (1)
bek. c) pontjának hatálya alá.
A Kr. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös
részvételre jelentkezők vonatkozásában a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD
űrlapot az EKR rendszerben.
A Kr. 2. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II.
rész D. pontja is kitöltendő).
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben
biztosított űrlap kitöltésével.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

85

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az ajánlattételi
szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a Kr. 8.
§ és 9. § b) pont, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 10. § és a 11. §
b) pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1)
bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13. §-ban, valamint a 14. §
és 16. §-ban foglaltakra is.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában és Kbt. 63. §
(1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.). A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján
részvételre jelentkező nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az részvételre
jelentkező figyelmét a Kr.18. §-ában foglaltakra.
A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges
tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
részvételre jelentkező a jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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: A részvételi jelentkezésben - a Kr. II.
Fejezetének megfelelően - az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkozni arról, hogy a
részvételi jelentkező megfelel az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az ajánlattételi
szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.: Részvételre jelentkezőnek, vagy más szervezet kapacitására támaszkodása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia kell a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 9 éven
belül megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. §
(1) bekezdése szerinti módon.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét
- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés
megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint),
- amennyiben az adott referencia szerinti teljesítés közösen (adott esetben konzorciumi tagként) történt,
úgy a saját teljesítés szerinti nettó összeget (Ft),
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés
esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett szállításokat veszi
figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a
szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - a
jelentkező saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében
foglaltakat is figyelembe kell venni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül, de legfeljebb 9
éven (108 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:
- Leletező szoftverek, RIS-ek (Radiológiai Információs Rendszerek) és kapcsolódó szolgáltatások,
- PACS-ok (Picture Archives and Communication System) és kapcsolódó szolgáltatások,
- Laborinformációs rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
- Kórházinformációs rendszerek (HIS) és kapcsolódó szolgáltatások,
- Klinikai rendszerek (CIS) és kapcsolódó szolgáltatások,
- Ápolási rendszerek, digitális lázlapok és kapcsolódó szolgáltatások,
- Egyéb egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások és kapcsolódó szolgáltatások
kategóriái esetében legalább 1 db, összesen legalább nettó 50 000 000 Ft értékben egészségügyi
informatikai szoftverek és/vagy egészségügyi informatikai adatfeldolgozó és/vagy adattovábbító
rendszerek szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített
referenciával.
- Gazdálkodási rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
- Élelmezési rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
- Logisztikai és eszköznyilvántartó rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
kategóriái esetében legalább 1 db, összesen legalább nettó 50 000 000 Ft értékben az egészségügyi
menedzsment munkáját támogató, ahhoz kapcsolódó gazdálkodási és/vagy logisztikai és/vagy
nyilvántartó informatikai rendszerek szállítására vonatkozó az előírásoknak és a szerződés(ek)nek
megfelelően teljesített referenciával.
A referenciaigazolás(oka)t az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő felhívására kell benyújtania az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek. Az Ajánlatkérő az ajánlatteli szakaszban minden esetben rögzíti,
hogy az érintett közbeszerzési eljárás beszerzési tárgya(i) a fent felsorolt kategóriák közül melyekhez
kapcsolódnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények között előírt két különböző referencia előírás
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közül az érintett ajánlattételi szakaszban annak kell megfelelni, amelyikhez tartozó kategória vagy
kategóriák képezik a beszerzés tárgyát. Ha csak az egyik referencia előíráshoz tartozó kategóriákat érint az
ajánlattételi szakasz, akkor csak az annak megfelelő referencia előírásnak megfelelő igazolás benyújtása
szükséges; ha mindkét referencia előíráshoz tartozó kategóriák érintettek az ajánlattételi szakaszban,
abban az esetben mind a két referencia előírásnak megfelelő igazolásokat be kell nyújtani. Az igazolások
benyújtására vonatkozóan felhívjuk a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye több, különböző szerződésből származó referenciával is
teljesíthető. Közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a jelen pontban előírt
követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban
történik. A kifizetésre vonatkozó j.szok: 2017. évi CL.tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr., 256/2021. (V.18.) Kr., 2015. évi CXLIII.
tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszokban kiadásra kerülő
szerződéstervezet(ek) tartalmazza(ák). A fin.formája: utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás. Ajánlatkérő
jogosult késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér(ek), jótállás és szavatosság előírását is rögzíteni
az ajánlattételi szakasz(ok)ban kiadásra kerülő szerződéstervezetben. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz(ok)ban
jogosult teljesítési, és/vagy jólteljesítési, és/vagy jótállási, továbbá adatszolgáltatási biztosíték előírására a
szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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
x 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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában fenntartja az
árlejtés alkalmazásának lehetőségét, a jelen nyilatkozat csak a lehetőség fenntartása érdekében történik,
és nem jelenti, hogy az Ajánlatkérő bármely ajánlattételi eljárásban kötelezően alkalmazná az árlejtést.
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: 2022/02/10 (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: (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 IV.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.
2. Ajánlatkérő (AK) az M/1. alk. köv. szerinti feltételt és előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg.
3. A részvételi jelentkezés benyújtásának egyéb tartalmi és formai követelményei: az Egyéb Közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.
4. Az EKR űrlapok mellett, az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges az Egyéb
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
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− Cégkivonat, ingyenese elérhető nyilvántartás megjelölése - adott esetben
− Változásbejegyzés esetén (a vonatkozó EKR űrlapot nemleges tartalommal is ki kell tölteni),
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás
− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás - adott esetben
− Nyilatkozat, a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőről - adott esetben
− Meghatalmazás - adott esetben
− Alkalmasság igazolásában résztvevő személyek/szervezetek esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat - adott esetben.
5. AK a felolvasólap szereplő „egyéb nemzeti azonosító” kifejezés alatt a cégjegyzékszámot érti.
6. AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az érvényes jelentkezés feltétele a részvételi
dokumentáció részét képező Szerződéses Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmának elfogadása,
amelyre vonatkozóan AK nyilatkozatmintát is rendelkezésre bocsátott.
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
9. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. 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.
11. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
12. A felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
13. FAKSZ: Szabó Attila István, 00951, E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu, dr. Kun Dávid, 01119, E-mail:
drkundavid@gmail.com.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 40-41. §-a alapján az eljárás részvételi szakaszát elektronikus úton, az EKR-ben
bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
15. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált részvételre jelentkezők részére biztosítja.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés
részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
17. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Kft.
végzi (https://ujvilag.gov.hu/).
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
19. AK jogosult az egyéb pályázati forrásból megvalósuló beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni.
20. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot.
21. AK a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján az eljárás ajánlattételi szakaszait elektronikus úton, az EKRtől eltérő informatikai rendszerben bonyolítja. Az AK által alkalmazott elektronikus rendszer: Digitális
Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: DKR).
AK a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában a DKR rendszert alkalmazza. A DKR rendszer
használatához és az ajánlattételi szakaszban történő részvételhez regisztráció szükséges, amelyről AK a
DBR-be történő felvételről szóló döntésével egyidejűleg tájékoztatja a DBR-be felvett jelentkezőket. Az AK
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a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait a DKR rendszeren keresztül biztosítja
a részvételre jelentkezők részére térítésmentesen és korlátlanul az eljárás időtartama alatt.
22. AK az ajánlattételi szakaszban - a konkrét beszerzés tárgyától függően - az ajánlat érvényességének
feltételeként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre
vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és amennyiben a jogszabály előírja a CE megfelelőség
értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009.
(III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi
eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és
a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is.
Ajánlattevőnek - az ajánlattételi szakaszban - ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa
megajánlott termék a fentiekben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy
csatolnia kell a kapcsolódó tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
23. AK fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzést a Kbt. 104-105., 108-109. §-ai
szerint valósítja meg.
24. A nemzeti elbánás tekintetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 2. § (5), 74. § (3) bekezdéseire. Az AK
felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az
eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
25. AK az ajánlatételi szakaszban - adott esetben - jogosult az ajánlat tárgyához kapcsolódó szerviz ellátási
képességekkel kapcsolatos, valamint a teljesítés során igénybe venni kívánt szakemberekre vonatkozó
igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtásának, továbbá ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételek
előírására.
26. AK az ajánlatételi szakaszban - adott esetben - jogosult az ajánlat tárgyához kapcsolódóan, a
megajánlott áru/termék vonatkozásában előírni a gyártóig visszavezethető forgalmazási jogosultság
igazolását.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/10 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: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
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:
2022/01/10 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26538/2021)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 300172295
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001611672021/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/EKR001611672021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző 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: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök DBR (OT21_DBR_2) II.
Hivatkozási szám: EKR001611672021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33190000-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya „Orvostechnikai eszközök, alkalmazások
és szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében –
OT21_DBR_2_II_Orvostechnikai eszközök” a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint.
A DBR keretében, a 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak alapján
az egyéb informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver körbe tartozó, továbbá a Rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek vonatkozásában a
felhívás II.2.4) pontjában megadott termékkategóriákba sorolható áruk és kapcsolódó szolgáltatások beszerzését
tervezi az Ajánlatkérő.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 91000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök DBR (OT21_DBR_2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33110000-4

További tárgyak:
38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Orvostechnikai eszközök, alkalmazások és
szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében –
OT21_DBR_2_II.”
Ajánlatkérő ismerteti azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek megvalósítása érdekében az
egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások és szoftverek tárgyú beszerzésekre DBR-t kíván létrehozni,
melynek keretében a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti Érintett
Szervezetek beszerzési szükségletei alapján ajánlattételi eljárásokat tervez lefolytatni.
A DBR tervezetten, összesen nettó 91 000 000 000 Ft becsült értékben, elsősorban de nem kizárólagosan az RRF,
EFOP+, DIMOP, és NEA projektekből az alábbi termékkategóriákba tartozó áruk és kapcsolódó szolgáltatások
tárgyában kerül megvalósításra azzal, hogy az egyes kategóriák további jellemzői a műszaki leírásban kerülnek
meghatározásra.
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A keretmegállapodásos eljárásban alkalmazottakhoz hasonlóan - a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező
rendelkezéssel összhangban - a DBR becsült mennyisége, a DBR létrehozására irányuló jelen eljárásban, a DBR
keretében megvalósítandó közbeszerzések tervezett és összesített keretösszegével jellemezhető, amelynek
értéke nettó 91 000 000 000 Ft. A DBR keretében megvalósításra kerülő közbeszerzések konkrét mennyiségei az
ajánlattételi szakaszok során kerülnek meghatározásra.
A 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak, továbbá a Rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek
vonatkozásában a megadott alábbi termékkategóriáknak megfelelő áruk és kapcsolódó szolgáltatások képezik a
DBR tárgyát.
A DBR keretében odaítélendő egyes szerződések várható maximális nagyságrendje nettó 2 000 000 000 Ft.
A 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak, továbbá a Rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek
vonatkozásában a megadott alábbi termékkategóriáknak megfelelő áruk és kapcsolódó szolgáltatások képezik a
DBR tárgyát.
A termékkategóriák:
&#61485; 1. Digitális preanalitikai automaták, illetve szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 2. Digitális analitikai automaták, illetve mérőeszközök és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 3. Digitális posztanalitikai rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 4. Digitális POCT eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 5. Patológiai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 6. Robotizált orvostechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 7. Egyéb orvostechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó
konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben érvényes
részvételi jelentkezést benyújtók számára az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja
rendelkezésre, továbbá fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi
felhívásban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől
függően - részajánlattételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 106. § (4) bekezdése szerinti kategóriáknak a jelen pontban
szerepeltetett kategóriák felelnek meg.
(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: 91000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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: Uniós forrás esetén az Ajánlatkérő/Érintett Szervezet köteles
az ajánlattételi szakaszban megküldött ajánlattételi felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy
programra vonatkozó információkat; pl. de nem kizárólagosan RRF, EFOP+, DIMOP, és NEA projektek.
II.2.14) További információ:
A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
kifejtésre!
A részekre történő ajánlattétel biztosítása a Dinamikus Beszerzési Rendszer jelen részvételi szakaszában nem
releváns, mivel a konkrét beszerzések megvalósítására a DBR ajánlattételi szakaszaiban került sor, és a Kbt. 107.
§ (2) bekezdés utolsó mondatában rögzítettekre figyelemmel, az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban dönt
majd a részekre történő ajánlattétel biztosításáról.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § alapján.
Előzetes igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1)-(2)
bekezdései alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével
köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 63. § (1)
bek. c) pontjának hatálya alá.
A Kr. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös
részvételre jelentkezők vonatkozásában a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD
űrlapot az EKR rendszerben.
A Kr. 2. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II.
rész D. pontja is kitöltendő).
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben
biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az ajánlattételi
szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
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Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a Kr. 8.
§ és 9. § b) pont, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 10. § és a 11. §
b) pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1)
bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13. §-ban, valamint a 14. §
és 16. §-ban foglaltakra is.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában és Kbt. 63. §
(1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.). A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján
részvételre jelentkező nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az részvételre
jelentkező figyelmét a Kr.18. §-ában foglaltakra.
A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges
tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
részvételre jelentkező a jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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: A részvételi jelentkezésben - a Kr. II.
Fejezetének megfelelően - az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkozni arról, hogy a
részvételi jelentkező megfelel az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az ajánlattételi
szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.: Részvételre jelentkezőnek, vagy más szervezet kapacitására támaszkodása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia kell a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 9 éven
belül megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. §
(1) bekezdése szerinti módon.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét
- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés
megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint),
- amennyiben az adott referencia szerinti teljesítés közösen (adott esetben konzorciumi tagként) történt,
úgy a saját teljesítés szerinti nettó összeget (Ft),
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés
esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett szállításokat veszi
figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett is megfelelhetnek.
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A Kbt. 65. § (6) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a
szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - a
jelentkező saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében
foglaltakat is figyelembe kell venni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül, de legfeljebb 9
éven (108 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:
- Digitális preanalitikai automaták, illetve szoftverek (IVD) és kapcsolódó szolgáltatások
- Digitális analitikai automaták, illetve mérőeszközök (IVD) és kapcsolódó szolgáltatások
- Digitális posztanalitikai rendszerek (IVD) és kapcsolódó szolgáltatások
- Digitális POCT eszközök IVD) és kapcsolódó szolgáltatások
- Patológiai eszközök (IVD) és kapcsolódó szolgáltatások
- Robotizált orvostechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
- Egyéb orvostechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
kategóriák esetében legalább 1 db, összesen legalább nettó 50 000 000 Ft értékben orvostechnikai
eszközök és/vagy in vitro diagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a
szerződés(ek)nek megfelelően teljesített referenciával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye több, különböző szerződésből származó referenciával is
teljesíthető. Közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a jelen pontban előírt
követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban
történik. A kifizetésre vonatkozó j.szok: 2017. évi CL.tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr., 256/2021. (V.18.) Kr., 2015. évi CXLIII.
tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszokban kiadásra kerülő
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szerződéstervezet(ek) tartalmazza(ák). A fin.formája: utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás. Ajánlatkérő
jogosult késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér(ek), jótállás és szavatosság előírását is rögzíteni
az ajánlattételi szakasz(ok)ban kiadásra kerülő szerződéstervezetben. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz(ok)ban
jogosult teljesítési, és/vagy jólteljesítési, és/vagy jótállási, továbbá adatszolgáltatási biztosíték előírására a
szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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
x A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában fenntartja az
árlejtés alkalmazásának lehetőségét, a jelen nyilatkozat csak a lehetőség fenntartása érdekében történik,
és nem jelenti, hogy az Ajánlatkérő bármely ajánlattételi eljárásban kötelezően alkalmazná az árlejtést.
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: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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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 IV.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.
2. Ajánlatkérő (AK) az M/1. alk. köv. szerinti feltételt és előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg.
3. A részvételi jelentkezés benyújtásának egyéb tartalmi és formai követelményei: az Egyéb Közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.
4. Az EKR űrlapok mellett, az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges az Egyéb
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Cégkivonat, ingyenese elérhető nyilvántartás megjelölése - adott esetben
− Változásbejegyzés esetén (a vonatkozó EKR űrlapot nemleges tartalommal is ki kell tölteni),
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás
− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás - adott esetben
− Nyilatkozat, a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőről - adott esetben
− Meghatalmazás - adott esetben
− Alkalmasság igazolásában résztvevő személyek/szervezetek esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat - adott esetben.
5. AK a felolvasólapon szereplő „egyéb nemzeti azonosító” kifejezés alatt a cégjegyzékszámot érti.
6. AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az érvényes jelentkezés feltétele a részvételi
dokumentáció részét képező Szerződéses Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmának elfogadása,
amelyre vonatkozóan AK nyilatkozatmintát is rendelkezésre bocsátott.
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
9. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. 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.
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11. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
12. A felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
13. FAKSZ: Szabó Attila István, 00951, E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu, dr. Kun Dávid, 01119, E-mail:
drkundavid@gmail.com.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 40-41. §-a alapján az eljárás részvételi szakaszát elektronikus úton, az EKR-ben
bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
15. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált részvételre jelentkezők részére biztosítja.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés
részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
17. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Kft.
végzi (https://ujvilag.gov.hu/).
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
19. AK jogosult az egyéb pályázati forrásból megvalósuló beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni.
20. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot.
21. AK a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján az eljárás ajánlattételi szakaszait elektronikus úton, az EKRtől eltérő informatikai rendszerben bonyolítja. Az AK által alkalmazott elektronikus rendszer: Digitális
Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: DKR).
AK a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában a DKR rendszert alkalmazza. A DKR rendszer
használatához és az ajánlattételi szakaszban történő részvételhez regisztráció szükséges, amelyről AK a
DBR-be történő felvételről szóló döntésével egyidejűleg tájékoztatja a DBR-be felvett jelentkezőket. Az AK
a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait a DKR rendszeren keresztül biztosítja
a részvételre jelentkezők részére térítésmentesen és korlátlanul az eljárás időtartama alatt.
22. AK az ajánlattételi szakaszban - a konkrét beszerzés tárgyától függően - az ajánlat érvényességének
feltételeként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre
vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és amennyiben a jogszabály előírja a CE megfelelőség
értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009.
(III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi
eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és
a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is.
Ajánlattevőnek - az ajánlattételi szakaszban - ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa
megajánlott termék a fentiekben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy
csatolnia kell a kapcsolódó tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
23. AK fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzést a Kbt. 104-105., 108-109. §-ai
szerint valósítja meg.
24. A nemzeti elbánás tekintetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 2. § (5), 74. § (3) bekezdéseire. Az AK
felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az
eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
25. AK az ajánlatételi szakaszban - adott esetben - jogosult az ajánlat tárgyához kapcsolódó szerviz ellátási
képességekkel kapcsolatos, valamint a teljesítés során igénybe venni kívánt szakemberekre vonatkozó
igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtásának, továbbá ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételek
előírására.
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26. AK az ajánlatételi szakaszban - adott esetben - jogosult az ajánlat tárgyához kapcsolódóan, a
megajánlott áru/termék vonatkozásában előírni a gyártóig visszavezethető forgalmazási jogosultság
igazolását.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/10 14:00
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: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26541/2021)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 300172295
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001611742021/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/EKR001611742021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző 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: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT támogatású eü-i. rendszerek DBR (OT21_DBR_3) II
Hivatkozási szám: EKR001611742021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

48814000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Informatikai támogatású egészségügyi rendszerek,
alkalmazások és szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer
keretében – OT21_DBR_3_II.” a jelen részvételi felhívásban meghatározottak szerint.
A DBR keretében, a 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak alapján
az egyéb informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver körbe tartozó, továbbá a Rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek vonatkozásában a
felhívás II.2.4) pontjában megadott termékkategóriákba sorolható áruk és kapcsolódó szolgáltatások beszerzését
tervezi az Ajánlatkérő.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 91000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IT támogatású eü-i. rendszerek DBR (OT21_DBR_3)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42961000-0

További tárgyak:

48900000-7

Kiegészítő szójegyzék

48921000-0
48814000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország (a konkrét közbeszerzések megvalósítása során
megkötésre kerülő szerződésekben rögzítetteknek megfelelően)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Informatikai támogatású egészségügyi rendszerek, alkalmazások és szoftverek, továbbá kapcsolódó
szolgálatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében – OT21_DBR_3_II.”
Ajánlatkérő ismerteti azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek megvalósítása érdekében az
egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások és szoftverek tárgyú beszerzésekre DBR-t kíván létrehozni,
melynek keretében a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti Érintett
Szervezetek beszerzési szükségletei alapján ajánlattételi eljárásokat tervez lefolytatni.
A DBR tervezetten, összesen nettó 91 000 000 000 Ft becsült értékben, elsősorban de nem kizárólagosan az RRF,
EFOP+, DIMOP, és NEA projektekből az alábbi termékkategóriákba tartozó áruk és kapcsolódó szolgáltatások
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tárgyában kerül megvalósításra azzal, hogy az egyes kategóriák további jellemzői a műszaki leírásban kerülnek
meghatározásra.
A keretmegállapodásos eljárásban alkalmazottakhoz hasonlóan - a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező
rendelkezéssel összhangban - a DBR becsült mennyisége, a DBR létrehozására irányuló jelen eljárásban a DBR
keretében megvalósítandó közbeszerzések tervezett és összesített keretösszegével jellemezhető, amelynek
értéke nettó 91 000 000 000 Ft. A DBR keretében megvalósításra kerülő közbeszerzések konkrét mennyiségei az
ajánlattételi szakaszok során kerülnek meghatározásra.
A DBR keretében odaítélendő egyes szerződések várható maximális nagyságrendje nettó 1 000 000 000 Ft.
A 2/2019. (VII. 12.) MK. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § 6a. pontjában foglaltak, továbbá a Rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek
vonatkozásában a megadott alábbi termékkategóriáknak megfelelő áruk és kapcsolódó szolgáltatások képezik a
DBR tárgyát.
A termékkategóriák:
&#61485; 1. Gyógyszertári rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 2. Betegazonosító rendszerek, eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 3. Nővérhívó rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 4. Infekciókontroll rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
&#61485; 5. Egyéb IT támogatott egészségügyi rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó
konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben érvényes
részvételi jelentkezést benyújtók számára az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja
rendelkezésre, továbbá fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi
felhívásban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől
függően - részajánlattételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 106. § (4) bekezdése szerinti kategóriáknak a jelen pontban
szerepeltetett kategóriák felelnek meg.
(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: 91000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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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: Uniós forrás esetén az Ajánlatkérő/Érintett Szervezet köteles
az ajánlattételi szakaszban megküldött ajánlattételi felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy
programra vonatkozó információkat; pl. de nem kizárólagosan RRF, EFOP+, DIMOP, és NEA projektek.
II.2.14) További információ:
A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
kifejtésre!
A részekre történő ajánlattétel biztosítása a Dinamikus Beszerzési Rendszer jelen részvételi szakaszában nem
releváns, mivel a konkrét beszerzések megvalósítására a DBR ajánlattételi szakaszaiban került sor, és a Kbt. 107.
§ (2) bekezdés utolsó mondatában rögzítettekre figyelemmel, az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban dönt
majd a részekre történő ajánlattétel biztosításáról.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § alapján.
Előzetes igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1)-(2)
bekezdései alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével
köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 63. § (1)
bek. c) pontjának hatálya alá.
A Kr. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös
részvételre jelentkezők vonatkozásában a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD
űrlapot az EKR rendszerben.
A Kr. 2. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II.
rész D. pontja is kitöltendő).
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben
biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az ajánlattételi
szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a Kr. 8.
§ és 9. § b) pont, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 10. § és a 11. §
b) pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1)
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bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13. §-ban, valamint a 14. §
és 16. §-ban foglaltakra is.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában és Kbt. 63. §
(1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.). A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján
részvételre jelentkező nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az részvételre
jelentkező figyelmét a Kr.18. §-ában foglaltakra.
A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges
tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
részvételre jelentkező a jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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: A részvételi jelentkezésben - a Kr. II.
Fejezetének megfelelően - az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkozni arról, hogy a
részvételi jelentkező megfelel az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az ajánlattételi
szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.: Részvételre jelentkezőnek, vagy más szervezet kapacitására támaszkodása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia kell a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven belül teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 9 éven
belül megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. §
(1) bekezdése szerinti módon.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét
- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés
megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint),
- amennyiben az adott referencia szerinti teljesítés közösen (adott esetben konzorciumi tagként) történt,
úgy a saját teljesítés szerinti nettó összeget (Ft),
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés
esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett szállításokat veszi
figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
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ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a
szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - a
jelentkező saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében
foglaltakat is figyelembe kell venni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül, de legfeljebb 9
éven (108 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:
- Gyógyszertári rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
- Betegazonosító rendszerek, eszközök és kapcsolódó szolgáltatások,
- Nővérhívó rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
- Infekciókontroll rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
- Egyéb IT támogatott egészségügyi rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások
kategóriák esetében legalább 1 db, összesen legalább nettó 20 000 000 Ft értékben informatikai
támogatású egészségügyi rendszerek szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek
megfelelően teljesített referenciával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye több, különböző szerződésből származó referenciával is
teljesíthető. Közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a jelen pontban előírt
követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban
történik. A kifizetésre vonatkozó j.szok: 2017. évi CL.tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr., 256/2021. (V.18.) Kr., 2015. évi CXLIII.
tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszokban kiadásra kerülő
szerződéstervezet(ek) tartalmazza(ák). A fin.formája: utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás. Ajánlatkérő
jogosult késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér(ek), jótállás és szavatosság előírását is rögzíteni
az ajánlattételi szakasz(ok)ban kiadásra kerülő szerződéstervezetben. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz(ok)ban
jogosult teljesítési, és/vagy jólteljesítési, és/vagy jótállási, továbbá adatszolgáltatási biztosíték előírására a
szerződéstervezetben.
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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
x A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában fenntartja az
árlejtés alkalmazásának lehetőségét, a jelen nyilatkozat csak a lehetőség fenntartása érdekében történik,
és nem jelenti, hogy az Ajánlatkérő bármely ajánlattételi eljárásban kötelezően alkalmazná az árlejtést.
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: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
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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 IV.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.
2. Ajánlatkérő (AK) az M/1. alk. köv. szerinti feltételt és előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg.
3. A részvételi jelentkezés benyújtásának egyéb tartalmi és formai követelményei: az Egyéb Közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.
4. Az EKR űrlapok mellett, az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges az Egyéb
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Cégkivonat, ingyenese elérhető nyilvántartás megjelölése - adott esetben
− Változásbejegyzés esetén (a vonatkozó EKR űrlapot nemleges tartalommal is ki kell tölteni),
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás
− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás - adott esetben
− Nyilatkozat, a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőről - adott esetben
− Meghatalmazás - adott esetben
− Alkalmasság igazolásában résztvevő személyek/szervezetek esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat - adott esetben.
5. AK a felolvasólapon szereplő „egyéb nemzeti azonosító” kifejezés alatt a cégjegyzékszámot értii.
6. AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az érvényes jelentkezés feltétele a részvételi
dokumentáció részét képező Szerződéses Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmának elfogadása,
amelyre vonatkozóan AK nyilatkozatmintát is rendelkezésre bocsátott.
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
9. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. 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.
11. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
12. A felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
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13. FAKSZ: Szabó Attila István, 00951, E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu, dr. Kun Dávid, 01119, E-mail:
drkundavid@gmail.com.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 40-41. §-a alapján az eljárás részvételi szakaszát elektronikus úton, az EKR-ben
bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
15. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált részvételre jelentkezők részére biztosítja.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés
részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
17. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Kft.
végzi (https://ujvilag.gov.hu/).
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
19. AK jogosult az egyéb pályázati forrásból megvalósuló beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni.
20. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot.
21. AK a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján az eljárás ajánlattételi szakaszait elektronikus úton, az EKRtől eltérő informatikai rendszerben bonyolítja. Az AK által alkalmazott elektronikus rendszer: Digitális
Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: DKR).
AK a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában a DKR rendszert alkalmazza. A DKR rendszer
használatához és az ajánlattételi szakaszban történő részvételhez regisztráció szükséges, amelyről AK a
DBR-be történő felvételről szóló döntésével egyidejűleg tájékoztatja a DBR-be felvett jelentkezőket. Az AK
a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait a DKR rendszeren keresztül biztosítja
a részvételre jelentkezők részére térítésmentesen és korlátlanul az eljárás időtartama alatt.
22. AK az ajánlattételi szakaszban - a konkrét beszerzés tárgyától függően - az ajánlat érvényességének
feltételeként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre
vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és amennyiben a jogszabály előírja a CE megfelelőség
értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009.
(III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi
eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és
a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is.
Ajánlattevőnek - az ajánlattételi szakaszban - ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa
megajánlott termék a fentiekben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy
csatolnia kell a kapcsolódó tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
23. AK fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzést a Kbt. 104-105., 108-109. §-ai
szerint valósítja meg.
24. A nemzeti elbánás tekintetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 2. § (5), 74. § (3) bekezdéseire. Az AK
felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az
eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
25. AK az ajánlatételi szakaszban - adott esetben - jogosult az ajánlat tárgyához kapcsolódó szerviz ellátási
képességekkel kapcsolatos, valamint a teljesítés során igénybe venni kívánt szakemberekre vonatkozó
igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtásának, továbbá ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételek
előírására.
26. AK az ajánlatételi szakaszban - adott esetben - jogosult az ajánlat tárgyához kapcsolódóan, a
megajánlott áru/termék vonatkozásában előírni a gyártóig visszavezethető forgalmazási jogosultság
igazolását.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/10 15:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (25214/2021)
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: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10893850244
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12181502243
Postai cím: Laczkovich Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsmep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001178522021/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)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001178522021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BEGU aknafedlapok és víznyelőrácsok szállítása
Hivatkozási szám: EKR001178522021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

116

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44423700-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BEGU szerkezetű aknafedlapok és víznyelőrácsok szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM
Mélyépítő és Karbantartó Kft. részére (röviden: BEGU aknafedlapok és víznyelőrácsok szállítása) az alábbiak szerint:
1. rész: Adásvételi szerződés keretében MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2; DIN 19584-1; DIN 1229 szabvány
szerinti NA600 névleges méretű BEGU szerkezetű betontányéros (öntvénykoszorú és fedőtányér nélküli) és
öntvénykoszorús fedlapok vagy azzal egyenértékűek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM
Mélyépítő és Karbantartó Kft. részére (A rész rövidített elnevezése: BEGU szerkezetű aknafedlapok szállítása)
2. rész: Adásvételi szerződés keretében MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2; DIN 19583-1; DIN 19583-2 szabvány
szerinti, BEGU szerkezetű víznyelőrácsok vagy azzal egyenértékűek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
és az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. részére (A rész rövidített elnevezése: BEGU szerkezetű víznyelőrácsok
szállítása)
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: BEGU szerkezetű aknafedlapok szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
44423700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közös ajánlatkérők budapesti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BEGU szerkezetű MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2; DIN 19584-1; DIN 1229 szabvány szerinti csatornaöntvények
szállítása az alábbiakban megadott becsült mennyiségek szerint:
-BEGU NA600 méretű, betontányéros fedlap (öntvénykoszorú és fedőtányér nélküli kivitel) vagy azzal egyenértékű
szállítása kör alakú kerettel 2300 db mennyiségben szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM
Mélyépítő és Karbantartó Kft. részére
-BEGU NA600 méretű, öntvénykoszorús aknafedlap vagy azzal egyenértékű szállítása kör alakú kerettel 300 db
mennyiségben szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. részére
Ajánlatkérő nem köteles a megadott becsült mennyiségek lehívására.
A részletes műszaki feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A rész rövidített elnevezése: BEGU szerkezetű aknafedlapok szállítása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállás időtartama szakszerű beépítés esetén a csatornaöntvény
beépítéstől számítva (minimum 24 hónap, maximum 60 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megadott becsült mennyiségekhez képest további 460 db BEGU
betontányéros (öntvénykoszorú és fedőtányér nélküli) aknafedlap és 60 db BEGU öntvénykoszorús
aknafedlap lehívása lehetséges, melynek lehívására ajánlatkérő nem köteles.
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
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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: BEGU szerkezetű víznyelőrácsok szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44423700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közös ajánlatkérők budapesti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BEGU szerkezetű MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2; DIN 19583-1; DIN 19583-2 szabvány szerinti víznyelőrács vagy
azzal egyenértékű szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. részére. A
leszállításra kerülő víznyelőrácsok becsült mennyisége 1600 db.
Ajánlatkérő nem köteles a megadott becsült mennyiségek lehívására.
(A rész rövidített elnevezése: BEGU szerkezetű víznyelőrácsok szállítása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállás időtartama szakszerű beépítés esetén a csatornaöntvény
beépítéstől számítva (minimum 24 hónap, maximum 60 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban megadott becsült mennyiségekhez képest további 320 db
víznyelőrács lehívása lehetséges, melynek lehívására ajánlatkérő nem köteles.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III.
Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai
Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 6.§-a szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-5. §-aira, illetve
7. §-ára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást
nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
P1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására köteles csatolni a 321/2015. (X:30.) Korm.
rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző
mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész: BEGU szerkezetű
aknafedlapok szállítása, 2. rész: BEGU szerkezetű víznyelőrácsok szállítása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást
kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti
megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65.§ (7) -(8) bekezdéseire. A Kbt.
65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
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megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó
nettó árbevétele összesen nem éri el
- az 1. rész tekintetében a nettó 90.000.000,- Ft összeget,
- a 2. rész tekintetében a nettó 60.000.000,- Ft összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban
(egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
M1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtania az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, teljesített szállításainak
ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya
egyértelműen meghatározható, – szerződést kötő másik fél nevét és címét, – referenciát adó személy
nevét és elérhetőségét, – szállítás mennyiségét – a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját; év,
hónap, nap), – nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 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. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1a) bekezdés a) pont, 21/
A. §, 22. § (1)–(2) bekezdés]
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Folyamatban lévő teljesítés esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó
bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie.
M2. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtania a 321/2015.
(X.10.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés h) pontja alapján valamennyi megajánlott termék 1-1 db
mintapéldányát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
- 1. rész tekintetében öntvénykoszorús és/vagy öntvénykoszorús kivitelű fedlapok szállítására vonatkozó
legalább 1650 db BEGU szerkezetű NA600 méretű aknafedlap szállítására vonatkozó;
- a 2. rész tekintetében legalább 1100 db BEGU szerkezetű víznyelőrács szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a részenként meghatározott megrendelési érték több
teljesített szerződéssel is igazolható.
M2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan
- az 1. rész vonatkozásában, ha az általa az 1. részben megajánlott öntvényekhez benyújtott mintadarabok
(mintapéldányok) nem felelnek meg a DIN 19584-1; DIN 1229; MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2
szabványokban foglaltaknak, továbbá a következő vizsgálatra kerülő paramétereknek: alapanyag,
terhelési osztály, aknafedlap és keret kialakítása, megengedett vízszintes elmozdulás, felületi kialakítás,
bordázatmélység, fedlap nyithatósága, szerkezeti vastagság, csereszabatosság,
- a 2. rész vonatkozásában, ha az általa a 2. részben megajánlott öntvényhez benyújtott mintadarab
(mintapéldány) nem felel meg a DIN 19583-1, DIN 19583-2, MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabványokban
foglaltaknak, továbbá a következő vizsgálatra kerülő paramétereknek: alapanyag, terhelési osztály,
víznyelőkeret mérete, megengedett vízszintes elmozdulás, felületi kialakítás, feliratozás, rács nyithatósága.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő, amelyek részletes szabályait a
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.
A számla, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. §-ával összhangban kerül kiegyenlítésre.
A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül
sor, a számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.
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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján,
figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

123

x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Jelen eljárásban közös ajánlatkérők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos
S. út 4.), valamint az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft.(1095 Budapest, Laczkovich út 1.). A közös
ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le. Az eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek ajánlatkérőket különkülön, önállóan illetik meg, illetve terhelik.
3.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia/csatolnia kell:
a) felolvasólapot kitöltve,
b) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint,
c) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot,
d) a kizáró okokról,
e) a közzétételi szabályok tudomásulvételéről,
f) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű
okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást,
g) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is
csatolni kell a nyilatkozatot.
h) az ajánlati ár bírálati részszempont részletezése című táblázatot,
i) műszaki ajánlata részeként a következő dokumentumokat:
- nyilatkozatát részenként a megajánlott termékek csereszabatosságáról;
- nyilatkozatát részenként a megajánlott termékek teljesítménynyilatkozatának benyújtásáról;
- nyilatkozatát az 1.rész tekintetében a megajánlott öntvények tömegéről;
- valamennyi megajánlott csatornaöntvényre vonatkozóan a műszaki paramétereket tartalmazó Műszaki
Ajánlati Űrlapot kitöltve, valamint a méretezett termékrajzokat.
- nyilatkozatát az 1.rész tekintetében a szürkeöntvény részek szerkezeti vastagságára vonatkozóan;
- valamennyi megajánlott csatornaöntvény tekintetében a beépítésével kapcsolatos speciális gyártói
előírást, amennyiben a megajánlott csatornaöntvény rendelkezik ilyen dokumentummal;
j) továbbá minden ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott dokumentumot köteles
ajánlatához csatolni.
4.Ajánlatkérő a P1., M1., M2. alkalmassági feltételeket az alkalmassági feltételeket a minősített
Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5.Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja.
A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elfogadja a két nyelven készült
nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
6.Az időpontok a közép-európai idő szerint értendők.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint Ajánlattevők között létrejött együttműködési
megállapodás másolatát, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös Ajánlattevők munkamegosztását a feladatok
tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.
8.Ha Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván az alkalmassági feltételeknek
megfelelni, csatolnia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti eset kivételével – 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. Csatolni kell az Ajánlattevő
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részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
9. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok bírálati szempont
szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10. Ajánlatkérő az értékelés során az arányosítás módszerét alkalmazza, a dokumentációban
rögzített részletes szabályok szerint. A 2. bírálati részszempont esetében a 24 hónap értéket el nem érő
megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján. A 60 hónap
értéket elérő és meghaladó megajánlásokra Ajánlatkérő egyaránt a maximum pontszámot adja.
10.Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján az EKR-n keresztül.
11.Kiegészítő tájékoztatás kérése kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-n keresztül
lehetséges. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresést Ajánlattevő szerkeszthető
formában (MS word) is juttassa el Ajánlatkérő részére.
12.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, működésével kapcsolatos
kérdések nem tartoznak a kiegészítő tájékoztatás körébe, azokat Ajánlatkérőnek nem áll módjában
megválaszolni. Ezeket a kérdéseket Ajánlattevők az EKR-t üzemeltető Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.nek tehetik fel, a www.ujvilag.gov.hu oldalon található elérhetőségeken.
13.Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv, és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. előírásai szerint
kell eljárni.
14.Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében Ajánlatkérő az árbevétel összegét az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
16.FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc,lajstromszám:00362
17.A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.
18.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8)–(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
19.A megajánlott termék mintadarabjának benyújtási módját a dokumentáció tartalmazza!
További információért lásd a felhívás VI.4.3) pontját.
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: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk pont kiegészítése
20.Az M2. alkalmassági követelmény vonatkozásában, az ajánlattevő által bemutatott mintadarabnak
mindenben meg kell felelnie az ajánlatkérő által a dokumentációban megfogalmazott minimális műszaki
elvárásoknak, kivéve az arculati előírásokat. A design elemeket és feliratokat a szerződéskötés után,
de még az első szállítás előtt kell Ajánlattevőnek Ajánlatkérővel leegyeztetnie. Ajánlatkérő a „design
elemek” fogalma alatt kizárólag azokat az öntvény felületén megjelenő mintázatokat, feliratokat érti,
melyek nem bírnak szakmai/műszaki szempontból funkcionális szereppel, csupán az öntvény arculatának
kialakításában vesznek részt.
21.Nyertes Ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidőben csatolja az 1 és a 2. rész vonatkozásában
egyaránt, a szerződés mellékleteként a szerződés tárgyát képező termék(ek) vonatkozásában a 275/2013
(VII.16.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően kiállított teljesítménynyilatkozatait. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a hivatkozott teljesítménynyilatkozat(ok) nem
kerülnek becsatolásra a szerződés mellékleteként a jelen pontban előírtaknak megfelelően, Ajánlatkérő
elállhat a szerződés megkötésétől.
22.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!
23.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont Az
alkalmasság minimumkövetelménye(i) részben az M2. alkalmassági követelmény tekintetében mindkét
rész vonatkozásában a vizsgálatra kerülő paraméterek részletesebben a dokumentációban kerültek
megadásra, meghatározásra tekintettel a műszak paraméterek (leírás) összetettségére és terjedelmére.
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:
2022/01/10 (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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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (25221/2021)
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: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10893850244
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12181502243
Postai cím: Laczkovich Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsmep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001388202021/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)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001388202021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
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Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Önszintező és öntöttvas aknafedlapok szállítása
Hivatkozási szám: EKR001388202021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

128

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44423700-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Önszintező és öntöttvas aknafedlapok szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő és
Karbantartó Kft. részére (röviden: Önszintező és öntöttvas aknafedlapok szállítása) az alábbiak szerint:
1. rész: MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabvány szerinti, NA600 névleges méretű segédkeret nélküli önszintező
aknafedlapok vagy azzal egyenértékűek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM és Karbantartó
Kft. részére (A rész rövidített elnevezése: Segédkeret nélküli önszintező aknafedlapok)
2. rész: MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabvány szerinti NA600 névleges méretű önszintező aknafedlapok (Teli
betonos fedlappal) vagy azzal egyenértékűek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő
és Karbantartó Kft. részére (A rész rövidített elnevezése: Önszintező aknafedlapok (Teli betonos fedlappal))
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: Segédkeret nélküli önszintező aknafedlapok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44423700-8

További tárgyak:

44423730-7

Kiegészítő szójegyzék
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44423740-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közös ajánlatkérők budapesti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabvány szerinti, NA600 névleges méretű segédkeret nélküli önszintező
aknafedlapok vagy azzal egyenértékűek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő és
Karbantartó Kft. részére. A leszállításra kerülő aknafedlapok becsült mennyisége 1020 db.
Ajánlatkérő nem köteles a megadott becsült mennyiségek lehívására.
A részletes műszaki feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A rész rövidített elnevezése: Segédkeret nélküli önszintező aknafedlapok)
(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. Önszintező aknafedlap minimális beépítési magassága (minimum 190 mm,
maximum 300 mm) 15
2 2. A vállalt jótállás időtartama szakszerű beépítés esetén a csatornaöntvény beépítéstől számítva
(minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A feltüntetett becsült mennyiségekhez képest további 204 db segédkeret nélküli
önszintező aknafedlapok lehívása lehetséges, melynek lehívására ajánlatkérő nem köteles.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: Önszintező aknafedlapok (Teli betonos fedlappal)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44423700-8

További tárgyak:

44423730-7
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Kiegészítő szójegyzék

44423740-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közös ajánlatkérők budapesti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabvány szerinti NA600 névleges méretű önszintező aknafedlapok (Teli betonos
fedlappal) vagy azzal egyenértékűek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő és
Karbantartó Kft. részére. A leszállításra kerülő aknafedlapok becsült mennyisége 2020 db.
Ajánlatkérő nem köteles a megadott becsült mennyiségek lehívására.
A részletes műszaki feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A rész rövidített elnevezése: Önszintező aknafedlapok (Teli betonos fedlappal))
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállás időtartama szakszerű beépítés esetén a csatornaöntvény
beépítéstől számítva (minimum 24 hónap, maximum 60 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A feltüntetett becsült mennyiségekhez képest további 404 db önszintező
aknafedlapok (Teli betonos fedlappal) lehívása lehetséges, melynek lehívására ajánlatkérő nem köteles.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III.
Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai
Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 6.§-a szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-5. §-aira, illetve
7. §-ára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást
nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
P1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására köteles csatolni a 321/2015. (X:30.)
Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész: Segédkeret
nélküli önszintező aknafedlapok szállítása, 2. rész: Önszintező aknafedlapok (Teli betonos fedlappal))
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást
kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti
megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65.§ (7) -(8) bekezdéseire. A Kbt.
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65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó
nettó árbevétele összesen nem éri el
- az 1. rész tekintetében a nettó 65.000.000,- Ft összeget,
- a 2. rész tekintetében a nettó 130.000.000,-Ft összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban
(egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
M1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtania az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, teljesített szállításainak
ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya
egyértelműen meghatározható, – szerződést kötő másik fél nevét és címét, – referenciát adó személy
nevét és elérhetőségét, – szállítás mennyiségét – a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját; év,
hónap, nap), – nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 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. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1a) bekezdés a) pont, 21/
A. §, 22. § (1)–(2) bekezdés]
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Folyamatban lévő teljesítés esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó
bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie.
M2. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtania a 321/2015.
(X.10.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés h) pontja alapján valamennyi megajánlott termék 1-1 db
mintapéldányát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
- 1. rész tekintetében legalább 300 db NA600 névleges méretű segédkeret nélküli önszintező
aknafedlapok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
- 2. rész tekintetében legalább 750 db NA600 névleges méretű NA600 névleges méretű önszintező
aknafedlapok (Teli betonos fedlappal) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
Az M1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a részenként meghatározott megrendelési érték több
teljesített szerződéssel is igazolható.
M2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan
- az 1. rész vonatkozásában, ha az általa az 1. részben megajánlott öntvényekhez benyújtott mintadarabok
(mintapéldányok) nem felelnek meg az MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabványokban foglaltaknak,
továbbá a következő vizsgálatra kerülő paramétereknek: alapanyag, terhelési osztály, szerkezeti magasság
és méret, megengedett süllyedés, csillapítógyűrű, felfekvő felület, megengedett vízszintes elmozdulás,
tömeg, felületi kialakítás, fedlap nyithatósága, csereszabatosság,
- a 2. rész vonatkozásában, ha az általa a 2. részben megajánlott öntvényhez benyújtott mintadarab
(mintapéldány) nem felel meg az MSZ EN 124-1 és MSZ EN 124-2 szabványokban foglaltaknak, továbbá
a következő vizsgálatra kerülő paramétereknek: alapanyag, kialakítás, terhelési osztály, megengedett
süllyedés, csillapítógyűrű, felfekvő felület, megengedett vízszintes elmozdulás, tömeg, felületi kialakítás,
fedlap nyithatósága, csereszabatosság.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő, amelyek részletes szabályait a
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.
A számla, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. §-ával összhangban kerül kiegyenlítésre.
A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül
sor, a számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.
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:
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján,
figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.
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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Jelen eljárásban közös ajánlatkérők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos
S. út 4.), valamint az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft.(1095 Budapest, Laczkovich út 1.). A közös
ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le. Az eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek ajánlatkérőket különkülön, önállóan illetik meg, illetve terhelik.
3.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia/csatolnia kell:
a) felolvasólapot kitöltve,
b) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint,
c) a kizáró okokról,
d) a kizáró okok és az alkalmassági feltétel vonatkozásában az e felhívásban meghatározott igazolásokat,
e) a közzétételi szabályok tudomásulvételéről,
f) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű
okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást,
g) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is
csatolni kell a nyilatkozatot.
h) az ajánlati ár bírálati részszempont részletezése című táblázatot,
i) műszaki ajánlata részeként a következő dokumentumokat:
-nyilatkozatát részenként a megajánlott termékek csereszabatosságáról;
-nyilatkozatát részenként a megajánlott termékek teljesítménynyilatkozatának benyújtásáról;
-nyilatkozatát valamennyi megajánlott csatornaöntvény tekintetében a megajánlott öntvények
tömegéről;
-valamennyi megajánlott csatornaöntvényre vonatkozóan a műszaki paramétereket tartalmazó Műszaki
Ajánlati Űrlapot kitöltve, valamint a méretezett termékrajzokat.
- valamennyi megajánlott csatornaöntvény tekintetében a beépítésével kapcsolatos speciális gyártói
előírást, amennyiben a megajánlott csatornaöntvény rendelkezik ilyen dokumentummal;
j) továbbá minden ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott dokumentumot köteles
ajánlatához csatolni.
4.Ajánlatkérő a P1., M1., M2. alkalmassági feltételeket az alkalmassági feltételeket a minősített
Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5.Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja.
A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elfogadja a két nyelven készült
nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
6.Az időpontok a közép-európai idő szerint értendők.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint Ajánlattevők között létrejött együttműködési
megállapodás másolatát, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös Ajánlattevők munkamegosztását a feladatok
tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.
8. Ha Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván az alkalmassági feltételeknek
megfelelni, csatolnia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti eset kivételével – 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. Csatolni kell az Ajánlattevő
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részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
9. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok bírálati szempont
szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10. Ajánlatkérő az értékelés során az arányosítás módszerét alkalmazza, a dokumentációban
rögzített részletes szabályok szerint. A 2. bírálati részszempont esetében a 24 hónap értéket el nem érő
megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján. A 60 hónap
értéket elérő és meghaladó megajánlásokra Ajánlatkérő egyaránt a maximum pontszámot adja.
10.Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján az EKR-n keresztül.
11.Kiegészítő tájékoztatás kérése kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-n keresztül
lehetséges. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresést Ajánlattevő szerkeszthető
formában (MS word) is juttassa el Ajánlatkérő részére.
12.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, működésével kapcsolatos
kérdések nem tartoznak a kiegészítő tájékoztatás körébe, azokat Ajánlatkérőnek nem áll módjában
megválaszolni. Ezeket a kérdéseket Ajánlattevők az EKR-t üzemeltető Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.nek tehetik fel, a www.ujvilag.gov.hu oldalon található elérhetőségeken.
13.Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv, és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. előírásai szerint
kell eljárni.
14.Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében Ajánlatkérő az árbevétel összegét az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
16.FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc,lajstromszám:00362
17.A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.
18.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8)–(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
19.A megajánlott termék mintadarabjának benyújtási módját a dokumentáció tartalmazza!
További információért lásd a felhívás VI.4.3) pontját.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

137

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk pont kiegészítése
20.Az M2. alkalmassági követelmény vonatkozásában, az ajánlattevő által bemutatott mintadarabnak
mindenben meg kell felelnie az ajánlatkérő által a dokumentációban megfogalmazott minimális műszaki
elvárásoknak, kivéve az arculati előírásokat. A design elemeket és feliratokat a szerződéskötés után,
de még az első szállítás előtt kell Ajánlattevőnek Ajánlatkérővel leegyeztetnie. Ajánlatkérő a „design
elemek” fogalma alatt kizárólag azokat az öntvény felületén megjelenő mintázatokat, feliratokat érti,
melyek nem bírnak szakmai/műszaki szempontból funkcionális szereppel, csupán az öntvény arculatának
kialakításában vesznek részt.
21.Nyertes Ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidőben csatolja az 1 és a 2. rész vonatkozásában
egyaránt, a szerződés mellékleteként a szerződés tárgyát képező termék(ek) vonatkozásában a 275/2013
(VII.16.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően kiállított teljesítménynyilatkozatait. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a hivatkozott teljesítménynyilatkozat(ok) nem
kerülnek becsatolásra a szerződés mellékleteként a jelen pontban előírtaknak megfelelően, Ajánlatkérő
elállhat a szerződés megkötésétől.
22.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!
23. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont Az
alkalmasság minimumkövetelménye(i) részben az M2. alkalmassági követelmény tekintetében mindkét
rész vonatkozásában a vizsgálatra kerülő paraméterek részletesebben a dokumentációban kerültek
megadásra, meghatározásra tekintettel a műszak paraméterek (leírás) összetettségére és terjedelmére.
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:
2022/01/10 (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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Pécsi Tudományegyetem (0251/2022)
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: Éreth-Bender Nóra
Telefon: +36 304020656
E-mail: bender.nora@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000951302021/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 | 2022.10

139

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000951302021/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, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PTE GYTK laboreszközök beszerzése 3. - EFOP
Hivatkozási szám: EKR000951302021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38000000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az alábbi eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére;
- Vezetőképességmérő
- Ultracentrifuga
- Unguator kenőcskeverő berendezés
- Eppendorf F45-24-11 típusú centrifuga rotor
- Extruder
- aprító szárító berendezés
- Vákuumpumpa rendszer
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: Vezetőképességmérő multiméter
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK,Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db vezetőképesség mérő multiméter (vezetőképesség; pH. ORP, kétcsatornás, mérésre kész készlet, pH mérési
tartomány: -2-20 stb.) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 pH elektród test poliéteréterketon (PEEK) anyagból (igen/nem) 10
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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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Hűthető ultracentrifuga
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Hűthető ultracentrifuga (max. RPM: legalább 16 000 min-1 vagy több, max. kapacitás: 4 x 200 ml / 6 x 94
ml, max. RCF:legalább 24 900 vagy több, frekvencia: 50 - 60 Hz ) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja ;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szögrotor 6 x 94 ml maximális fordulatszáma legalább 9000 1/perc (Igen/
Nem) 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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Unguator kenőcskeverő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Unguator kenőcskeverő, standard keverőkészülék vagy azzal egyenértékű berendezés (legalább 2000ml max.
keverőtérfogat, cserélhető emelőkar, beépített vonalkód scanner, opcionális gako-software®, 10.1” érintőképernyő
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intuitív menürendszerrel) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja ;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás 12 hónapon felül (0-24 hónap) 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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Eppendorf centrifuga rotor
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5
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NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Centrifuge rotor Eppendorf® Centrifugához FA 45-30-11 (30 x 1,5 / 2,0 ml-es csövek tartására, rögzített szögű
rotor, maximális fordulatszám legalább 14 000 fordulat / perc, Eppendorf® 5804 Centrifugával kompatibilis)
beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére (Ajánlatkérő tulajdonában lévő Centrifuge rotor Eppendorf® 5804
Centrifugához FA 45-30-11 centrifuga rotor) a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja ;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás 12 hónapon felül (0-24 hónap) 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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Extruder (devo)
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Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Extruder (Hőmérséklet max.: 350 ° C, Kompatibilis anyagok: PLA, ABS, PC, PS, PETG, TPU, TPE, PPS, PVA, Bio
PE, PET és PA (6,12, 66), független vezérlés, Fordulatszám tartomány: legalább 2 - 15 RPM) beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja ;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Extrúziós adatok elemzése saját softver alkalmazással (Igen/Nem) 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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
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II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Polimer granuláló és polimer szárító
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

146

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK, Kar Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Polimer granuláló és polimer szárító (Tisztítási osztályzat 1-10 skálán, 9 vagy több, Kapacitás: Előre aprított
PET legalább 4 kg / h Előre aprított PP legalább 6 kg / h, Anyagspecifikus beállítások, Intelligens funkciók:
Intelligens vezérlés)
beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kompatibilis aprítóval bővithető (Igen/Nem) 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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Vákuumpumpa rendszer rotációs bepárlóhoz
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
7624 Pécs, Rókus u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db vákuumpumpa rendszer rotációs bepárlóhoz (Áramlási sebesség legalább 1,26 m³ / h /, Végső vákuum
legalább 2 mbar absz., Hordozható digitális távvezérlővel. PC-hez csatlakoztatható) beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja;
- a termék szállítását és üzembehelyezését,
- a minimum 12 hónap teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 vákuumszivattyú, 3 membrános, folyamatosan szabályozható fordulatszám
(Igen/Nem) 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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó
1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a Rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn
nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
A közös ajánlattevők közül a meghatalmazott ajánlattevő köteles EEKD-t benyújtani a többi közös
ajánlattevőkre vonatkozóan is. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
2) Igazolás: A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján
a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§,
12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett
nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetőleg a szerződés teljesítéséhez
igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2)
bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be;
figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
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annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1)
bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
Amennyiben tárgyi közbeszerzés keretében más ajánlati rész tekintetében Ajánlattevő már benyújtotta a
kért nyilatkozatot vagy igazolást, úgy a Rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében azt ismételten benyújtani
nem köteles, ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 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: Ajánlatkérő nem kíván pénzügyi és gazdasági
alkalmassági követelményeket előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek elektronikus űrlapként be
kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa). A
Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő
következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül
befejezett jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat
is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
megállapítható),
— a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal),
— a szállítás ellenértékét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].
A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges, több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb
értékű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának
megállapításához.
Irányadók továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdésében foglaltak.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az
M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az alkalmasságot igazoló szervezetek
igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik
összességében
1. ajánlati rész esetében legalább nettó 400 000 Ft (négyszázezer forint) értékű labortechnikai eszköz
szállításból származó referenciával,
2. ajánlati rész esetében legalább nettó 1 600 000 Ft (egymillió hatszázezer forint) értékű labortechnikai
eszköz szállításból származó referenciával,
3. ajánlati rész esetében legalább nettó 900 000 Ft (kilencszázezer forint) értékű labortechnikai eszköz
szállításból származó referenciával,
4. ajánlati rész esetében legalább nettó 90 000 Ft (kilencvenezerforint) értékű labortechnikai eszköz
szállításból származó referenciával,
5. ajánlati rész esetében legalább nettó 1 200 000 Ft (egymillió kettőszászezer forint) értékű labortechnikai
eszköz szállításból származó referenciával,
6. ajánlati rész esetében legalább nettó 900 000 Ft (kilencszázezer forint) értékű labortechnikai eszköz
szállításból származó referenciával,
7. ajánlati rész esetében legalább 1 000 000 Ft (egymillió Forint) értékű labortechnikai eszköz szállításból
származó referenciával.
Tekintettel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nincs olyan mennyiségi meghatározás,
amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának
megítélésére alkalmazható. , ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében
határozta meg.
A referencia igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi ajánlati rész esetében irányadó feltételek:
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §.
Jótállás: min. 12 hónap.
Késedelmi kötbér: alapja az eszköz nettó vételára; mértéke a nettó vételár 1%-a naptári naponként, de max. 20
naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Eladó hibájából történő meghiúsulás, valamint 20 naptári napot meghaladó késedelem
esetén. Mértéke az adott eszköz nettó vételárának 30%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Fizetési feltételek: a Kbt. 27/A §-a, a 135.§ (1) bekezdésében, a Ptk.6:130.§(1)-(2)bekezdésében, illetve a
közbeszerzési dokumentumokban rögzített fizetési feltételek szerint teljesíti. A számla kiegyenlítése teljesítés
igazolás alapján átutalással történik, kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részletek a szerződéstervezetben. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a beszerzést 100,000000%-ban Európai Unióspályázati forrásból, EFOP-3.4.3-16-2016-00005
projektből kerül finanszírozásra utófinanszírozással.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

151

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus
közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://
ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas .
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció
elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a
Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
5. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg M1) alkalmassági pontban.
6. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap (EKR űrlap),
- a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
- a kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
- az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR űrlap),
- cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, adott esetben meghatalmazás;
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről;
- közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a
Kbt. 35.§ (2) (6) bek. szerint.
- gyártó által kiállított termékleírást.
A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
7. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont
esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer az ár értékelési részszempont tartalmi
elemei esetén: fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempont esetén (a 3. és 4. ajánlati rész
kivételével) pontkiosztás. Amennyiben rendelkezik a meghatározott paraméterrel, úgy 10 pontot kap,
amennyiben nem rendelkezik vele, úgy 0 pontot. A 3. és 4. ajánlati rész esetében a minőségi értékelési
részszempontra jutó pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra. A pontozás részletes ismertetését a
KD tartalmazza.
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8. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
9. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb HP.
10. Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot
ért.
11. Kbt.73.§ (4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot egyik ajánlati rész
vonatkozásában sem alkalmazza.
13. FAKSZ: Éreth-Bender Nóra (01353), Horváth-Tóth Veronika (01278)
14. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4) és (5) bekezdéseit egyik ajánlati rész vonatkozásában sem alkalmazza.
16. Szakmai ajánlat: a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírás, melyben meg kell adni a
megajánlott termék gyártóját, típusát és származási helyét.
17. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
18. Adott közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
19.Ajánlatkérő tárgyi beszerzést EFOP-3.4.3-16-2016-00005 pályázati forrásból kívánja finanszírozni.
Ajánlatkérő a hatályos támogatási szerződésben szereplő gyógyszerészeti hallgatói laborhoz szükséges
oktatási eszközök beszerzésére vonatkozóan módosítási kérelmet nyújtott be, melynek eredményeként a
módosított támogatási szerződés tartalmazza a beszerzendő eszközök pontos megnevezését.
Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a teljesítés időszaka a projekt fizikai zárása által behatárolt (2022. július
31.) – a projekt fizikai zárásának módosítása esetén ez az objektív határidő módosul, de a Szerződés 2.2.
pontjában meghatározott teljesítési határidőt (2 hónap) nem módosítja, azaz a teljesítés időtartama
ebben az esetben sem haladhatja meg a 2 hónapos teljesítési határidőt.
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:
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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:
2022/01/10 (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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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (26352/2021)
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: 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):
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/EKR001165692021/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/EKR001165692021/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: 5+15 db intézmény energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001165692021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45310000-3
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 projekt keretében 5 (komplex) és 15 (részleges) intézmény energetikai
korszerűsítése
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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 17
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Fenntartott a jog a kombinációra: a komplex (1-5. rész) felújításoknál egy Ajánlattevő legfeljebb
mindösszesen 2 részre köthet szerződést nyertesség esetén, a részleges (6-20. rész) felújításoknál nincs
bekorlátozva az elnyerhető részek száma.
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Munkácsy Mihály Általános Iskola- komplex
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

44221000-5

Kiegészítő szójegyzék

45261400-8
44621112-7
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Munkácsy Mihály u. 10., 724. hrsz. és 718/2.
hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola komplex energetikai felújítása:
Főbb mennyiségek kerekítve:
- homlokzati hőszigetelés: ~1760 m2 homlokzati felület,
- nyílászáró csere: ~580 m2 ajtó, illetve ablak nyílászáró,
- tetőszerkezet hőszigetelés: ~1700 m2 tetőfelület,
- napelemes rendszer: 43,2 kWp, 36 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 96 db napelem,
- termosztatikus radiátorszelepek: ~150 db termosztatikus szelepfej.
További információ a dokumentációban.
(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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 2. alpontja szerinti (MVÉG) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 9 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Teleki Blanka Gimnázium és Ált. Iskola- komplex
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

44221000-5
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Kiegészítő szójegyzék

45261400-8
44621112-7
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Sziget utca 1.; 5862/38. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye komplex energetikai felújítása:
Főbb mennyiségek kerekítve:
- homlokzati hőszigetelés: ~2060 m2 homlokzati felület,
- nyílászáró csere: ~1260 m2 ajtó, illetve ablak nyílászáró,
- tetőszerkezet hőszigetelés: ~3180 m2 tetőfelület,
- napelemes rendszer: 54 kWp, 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 120 db napelem,
- termosztatikus radiátorszelepek: ~150 db termosztatikus szelepfej.
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 2. alpontja szerinti (MVÉG) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 9 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Hétvezér Általános Iskola- komplex
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

44221000-5
45261400-8
44621112-7
45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. 1955. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hétvezér Általános Iskola komplex energetikai felújítása:
Főbb mennyiségek kerekítve:
- homlokzati hőszigetelés: ~1780 m2 homlokzati felület,
- nyílászáró csere: ~1260 m2 ajtó, illetve ablak nyílászáró,
- tetőszerkezet hőszigetelés: ~2850 m2 tetőfelület,
- napelemes rendszer: 54 kWp, 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 120 db napelem,
- termosztatikus radiátorszelepek: ~160 db termosztatikus szelepfej.
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 2. alpontja szerinti (MVÉG) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 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
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 9 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Táncsics Mihály Általános Iskola- komplex
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

44221000-5
45261400-8
44621112-7
45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Batthyány u. 1.; 6906 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola komplex energetikai felújítása:
Főbb mennyiségek kerekítve:
- homlokzati hőszigetelés: ~1920 m2 homlokzati felület,
- nyílászáró csere: ~540 m2 ajtó, illetve ablak nyílászáró,
- tetőszerkezet hőszigetelés: ~2070 m2 tetőfelület,
- napelemes rendszer: 43,2 kWp, 36 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 96 db napelem,
- termosztatikus radiátorszelepek: ~150 db termosztatikus szelepfej.
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 2. alpontja szerinti (MVÉG) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
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1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 9 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Arany János készségfejlesztő- komplex
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

44221000-5
45261400-8
44621112-7
45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Budai út 90.; 8533/9 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény telephelye komplex energetikai felújítása:
Főbb mennyiségek kerekítve:
- homlokzati hőszigetelés: ~ 1720 m2 homlokzati felület,
- nyílászáró csere: ~ 1110 m2 ajtó, illetve ablak nyílászáró,
- tetőszerkezet hőszigetelés: ~ 2690 m2 tetőfelület,
- napelemes rendszer: 52,2 kWp, 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 116 db napelem,
- termosztatikus radiátorszelepek: ~ 150 db termosztatikus szelepfej.
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 2. alpontja szerinti (MVÉG) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 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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Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 9 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Bory Jenő Általános Iskola- részleges
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Tolnai u. 41.; 5862/37 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolája részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 12,5 kW, 17,25 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 32 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
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2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Vörösmarty Mihály Általános Iskola- részleges
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45310000-3
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Liget sor 49. A ép.; 4359/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 42,15 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 101 db napelem
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
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2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Németh László Általános Iskola- részleges
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6..; 8688/19 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 145 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Tóvárosi Általános Iskola- részleges
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Iskola tér 1.; 6188/9 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tóvárosi Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 140 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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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Időtartam hónapban: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Vasvári Pál Általános Iskola- részleges
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, György Oszkár tér 3.; 5623/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 120 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
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2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Arany János EGYMI Ezredéves- részleges
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45310000-3
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Havranek József utca 4.; 4089 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája részleges energetikai
felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 30 kW, 34,5 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 90 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
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2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Felsővárosi Általános Iskola- részleges
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Koppány u. 2.; 3351 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felsővárosi Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 6,66 kW, 11,04 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 18 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Széna Téri Általános Iskola- részleges
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Széna tér 10.; 8869 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 138 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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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Időtartam hónapban: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Kossuth Lajos Általános Iskola- részleges
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99.; 11777/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 136 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
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2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: István Király Általános Iskola- részleges
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45310000-3
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/A.; 5446/19 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári István Király Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 50 kW, 55,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 130 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
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2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Zentai Úti Általános Iskola- részleges
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Zentai út 8.; 9501 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zentai Úti Általános Iskola részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 33,3 kW, 34,5 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 90 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Gyöngyvirág Óvoda- részleges
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Pozsonyi út 2.; 2721/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyöngyvirág Óvoda- Székesfehérvár részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 17 kW, 22,08 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 47 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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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Időtartam hónapban: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Maroshegyi Óvoda- részleges
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Hargitai utca 5.; 6879/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Maroshegyi Óvoda részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 15 kW, 22,08 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 40 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
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2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda-részleges
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45310000-3
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Sziget utca 6.; 5862/21 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 7 kW, 11,04 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 18 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

182

2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda-részleges
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 70.; 6188/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részleges energetikai felújítása
Főbb mennyiségek kerekítve:
- napelemes rendszer: 5 kW, 11,04 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 16 db napelem,
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1.
alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti (MVÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 Többlet jótállás időtartama (az 5 éves időszakon felül, 0-36 hónap között értékelve) 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: 4 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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján
(HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat
szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 4 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. A kivitelezés teljesítése során működő intézményben található munkaterületen történik a munkavégzés,
szakaszos felújítás elvárt, az organizációval kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok (mind a 20 rész tekintetében): az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Az igazolási
módok felsorolása és rövid leírása: ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság
szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatában az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön
formanyomtatványt nyújt be, azzal, hogy a vonatkozó EEKD-t a meghatalmazás alapján a Közös
ajánlattevők képviseletében eljáró szervezet nyújtja be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. §
(1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus
formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum
mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozóigazolások
benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
Mind a 20 rész tekintetében megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k)
vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia
a kizáró okok fenn nem állását, Mind a 20 rész tekintetében megkövetelt igazolási mód nem
MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával
kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában,a 6-7. §-aiban és a 12-16.
§-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani az ajánlatában.
Mind a 20 rész tekintetében a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§-a alapján: A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
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esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a
letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása,
illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Mind a 20 rész tekintetében a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód. A Szakmai tevékenységre vonatkozó
alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”) arról, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben a követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A.pontjában
feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére tekintettel kérheti,
továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésére tekintettel jár el Ajánlatkérő az ellenőrzés során.
Ajánlatkérő, Gazdasági szereplők a jelen pontban foglalt valamennyi kizáró ok ellenőrzése, igazolása során
a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1-16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján járnak el egyebekben.
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: Ajánlattevő az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)bekezdés alapján jár el.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja
és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtani a
nyilatkozatát azon felelős műszaki vezető szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak, kapcsolódó dokumentumainak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
- a szakember neve; - pozíció megjelölése, amely pozícióba a szakember bevonódik – amennyiben a
bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel:
a jogosultság első alkalommal történő megszerzésének időpontja, a kamarai nyilvántartási szám
és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, - amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról,
hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni
fog; - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni
fog. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakember
vonatkozásában: - a szakember esetében a végzettséget igazoló okiratok másolatát, - a szakember saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, címe,
végzettsége, - annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel
alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll,
közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a
teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból
akadályozná. Kamarai nyilvántartásban szereplő szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló
okiratok csatolása nem szükséges, elegendő a kamarai nyilvántartási szám, az első nyilvántartásba vétel
dátumának megadása- a szakmai önéletrajz és a szakember kifejezett nyilatkozata a rendelkezésre állásról
szükséges. Az önéletrajzokban a párhuzamosan végzett munkálatok közül csak az egyik kerül értékelésre
(max. 12 hónap/év).
Az alkalmasság/értékelés keretében bemutatott szakemberek önéletrajzával kapcsolatban Ajánlatkérő
kéri a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az önéletrajzban a szakmai tapasztalat ismertetése során
konkrét időtartamot - legalább év és hónap pontossággal - megadni szíveskedjenek, teljes hónap alatt
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Ajánlatkérő vagy a teljes naptári hónapot (amennyiben hónap eleji a kezdés és hónap végi a befejezés)
érti vagy legalább 20 munkanapot (egyéb esetekben), az 1-1 hónapnál kevesebb munkálatok értékei
összeadódnak, amennyiben nincs köztük átfedés, 20 munkanap leigazolása 1 hónapként kerül figyelembe
vételre.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére
jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 266/2013. Kormányrendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban
is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12)
bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése
alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§
(4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi felelős
műszaki vezető szakemberekkel:
- 1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2.
pontja „Építési
szakterület” MV-É kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel (mind a 20 résznél elvárás);
- 2. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész
3. pontja MV-ÉG kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel (1-5. résznél elvárás kizárólag);
- 3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész
5. pontja "Építményvillamossági szakterület" MV-ÉV kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel (mind a 20 résznél elvárás).
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A fent megjelölt jogosultságok a szerződés megkötésének
feltételei, a nyertes ajánlattevőtől megkövetelt (nemteljesítés esetén a szerződéstől való visszalépésnek
minősül és a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés).
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő valamennyi részre (1-20.) vonatkozó szerződésben - a teljesítés
időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti
ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési, jótállási biztosíték (nettó Vállalkozási
díj 5-5%-a; a jótállási biztosítékot Vállalkozó 5 évig köteles biztosítani), késedelmi- (napi 0,5 %, mindösszesen
legfeljebb 20% a nettó Vállalkozási díj vonatkozásában), meghiúsulási kötbér (nettó Vállalkozási díj 30%-a,
a mértékének meghatározásakor figyelembe vételre került, hogy a szerződés meghiúsulása a támogatási
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projekt megvalósulását is kockáztatja, melyre való tekintettel mértéke nem túlzó). A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek (különösen jótállás: "...a jótállás időtartama a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
szóló 181/2003. (XI. 5.) Kormányrendeletben előírt szabályok szerint a közhasználatú építményekre előírt 5, illetve
10 év. ...") részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. A 6-20. részeknél többletjótállás vállalása ajánlható
meg 0-36 hónap időtartamban.
- A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint:
"Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződéskötés időpontjára a Kivitelezésre vonatkozóan építési
felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az
építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 1 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/
kárév (1-5. résznél) VAGY minimum 1 millió Ft/káresemény és minimum 10 millió Ft/kárév (6-20. résznél). Az
építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra
terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló szerződést a szerződéskötéskor be kell mutatni,
valamint a szerződéskötéskor a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési
felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy az építési felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen
szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé
igazolja."
- Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a nettó Vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, az előleg
a végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra. A műszaki előrehaladásához és a szerződés dokumentáltan
megvalósult teljesítéséhez igazodóan, a 322/2015. Kormányrendelet 32. § rendelkezései szerint nyújthatóak be
a részszámlák (4 db) és a végszámla (legfeljebb a Vállalkozási díj 20 %-áról)- 1-5. részek esetén. A 6-20. részek
esetén egy előleg számla nyújtható be az előzőek szerint és egy végszámla. A részszámla (végszámla) összegét
a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy
a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja
meg. A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm.
rendelet 32/A. §-a. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Utófinanszírozásos konstrukció
(a kifizetések pénzneme: HUF; adott esetben saját forrás is bevonásra kerül).
- A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és
az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10. A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (lásd a dokumentációban) kerül
kiszámításra. A legjobb ajánlat a max. 10 pontot kapja.
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2. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi eset alkalmazva.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Ébner
Balázs, 00326.
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket
terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
5. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció
tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. §-a szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesen is). Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja
a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági
szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít
hiánypótlásra.
6. Jelen hirdetmény a 321/2015 . (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint szigorúbb
alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
7. Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételes költségvetést is csatolni köteles.
8. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy az 1-3. értékelési szempontnál
(az 1-5. részek tekintetében, a 6-20. részek vonatkozásában 1-2. értékelési szempont szerint értendő)
megajánlott kötelezettségvállalás (megajánlás szerinti többlettapasztalattal rendelkező szakemberek
igénybe vétele) teljesítésére a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
teljesítése során kerül sor, a felelős műszaki vezetőknek a kivitelezés során folyamatosan rendelkezésre kell
állniuk dokumentált módon (pl. építési napló által igazoltan).
9. Ajánlatkérő 2022. január 27. napján 08:30 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és
az módosítja a bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít, találkozási hely:
Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. (Hétvezér Általános Iskola). A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni
bejárással kapcsolatos kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb 2022. január 28. napja
11:00 óráig szíveskedjenek megküldeni az EKR rendszeren keresztül - legalább szerkeszthető word
formátumban - tekintettel arra, hogy a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdésekre adott hivatalos
Ajánlatkérői válasz, jegyzőkönyv az EKR útján kerülhet megküldésre 2022. január 31. napján!
10. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontja (2 hónap) naptári napban
meghatározva: 60 nap.
11. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12. A felhívás 6-20. részei vonatkozásában értékelési részszempontként meghatározott többletjótállás
vállalása a Kbt. 76. § (3) bekezdés a) pontjában (különösen minőség, műszaki segítségnyújtás értelmében)
és a Kbt. 76. § (6) bekezdés b) pontjában (szakmai szempontból) meghatározott elvárásoknak megfelelő.
13. Tekintettel a felhívás II.1.6) pontjában ismertetett elvárásokra (...Fenntartott a jog a kombinációra: a
komplex (1-5. rész) felújításoknál egy Ajánlattevő legfeljebb mindösszesen 2 részre köthet szerződést
nyertesség esetén, a részleges (6-20. rész) felújításoknál nincs bekorlátozva az elnyerhető részek száma. ...),
a felhívás III.2.2) pontjában előírt biztosítási követelmény a 6-20. részek tekintetében ("minimum 10 millió
Ft/kárév") nem minősíthető túlzó összegnek a több rész elnyerhetőségére és arra való indokolással, hogy a
káreseményenkénti limit (1 millió Ft) és a kárévenkénti limit piacilag szokványos, széles körben elterjedt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (26647/2021)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15802107241
Postai cím: Visegradi Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Károly
Telefon: +36 17691704
E-mail: balazs.karoly@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.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/EKR001606162021/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/EKR001606162021/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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáru beszerzés 12 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001606162021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15810000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kenyér, pékáru beszerzése 12 hónapra az SZGYF fenntartásában lévő Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye vonatkozásában.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 96.150 kg és 254.100 db.
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: Kenyér, pékáru beszerzés 12 hónapra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.,
8469 Kamond Kossuth u. 27/II,
8318 Lesencetomaj Kossuth u. 95.,
8330 Sümeg- Nyírlakpuszta,
8474 Csabrendek (Darvastó) 0438/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, pékáru beszerzése 12 hónapra az SZGYF fenntartásában lévő Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye vonatkozásában.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség: 96.150 kg és 254.100 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. A szerződés keretszerződés, a Keretösszeg: nettó 50 092 900,- Ft, Ajánlatkérő a
nettó keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig
tartja fenn a jogot a megrendelésekre.
1) A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan ártáblában (terméklistában) találhatóak.
2) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
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előírt követelményeknek. A megajánlott termékeknek meg kell felelni továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletnek.
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza. Szállítási gyakoriság: a KD-ban foglaltak szerint.
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 12 hónapos időszak alatt fentiek
szerint számított keretösszeg nem merül ki, úgy Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a jelen szerződés
időtartalmát meghosszabbíthatja a II.2.4. pontban feltüntetett keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a
fenti 12 hónapot követő 5. hónap végéig.
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:
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai követelmények fejezetben (műszaki leírásban) részletesen meghatározta a
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt minőségi és műszaki jellemzőket, így Ajánlatkérő igényeinek
csak és kizárólag a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk, termékek
felelnek meg. Nincs olyan objektív minőségi és műszaki paraméterek és követelmények, amely alapján az
ajánlatok műszaki minőségét el lehetne különíteni. Ezekre tekintettel Ajánlatkérő számára a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak és kizárólag a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, és további minőségi
jellemzők nem jelentenek értékelhető többletet a teljesítés során.
Szállítási címek: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80., 8469 Kamond Kossuth u. 27/II, 8318 Lesencetomaj Kossuth u. 95.,
8330 Sümeg- Nyírlakpuszta, 8474 Csabrendek (Darvastó) 0438/3 hrsz
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 eljárás valamennyi része vonatkozásában:
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 bármelyike
fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt (továbbiakban: Kr). 1.§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek az ajánlat benyújtásakor az EKR által
generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7.
§ alapján kell kitölteni.
A Kbt. 41/A. § (5) bek. és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD-t is) az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Kbt. 67.§ (4) bek. szerint ajánlattevőnek azon alvállalkozó tekintetében, amely nem vesz részt az
alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerint jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés alapján az igazolás benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.,10.,1216. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek. foglaltakra.
A Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont
kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági
követelményeknek azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolás benyújtására a Kbt.
69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) bek.-k és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja
és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak – csatolja: valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónap során
vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladásánál nem régebbi
keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:
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— a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma
— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorba állítás volt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha
a közös ajánlattevők legalább az egyik teljes mértékben megfelel az előírt minimumkövetelményeknek,
tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten
értelmezhetők. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései
szerint köteles igazolni. Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek – az
a) pontban foglalt esetektől eltérően – szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget
vállalni a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább az egyik teljes mértékben megfelel az előírt
minimumkövetelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági
feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései
szerint köteles igazolni. Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek – az
a) pontban foglalt esetektől eltérően – szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget
vállalni a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a P/1. az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, megfelelnek az alkalmassági
minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely – a cégnyilvántartásban szereplő- számlavezető
pénzügyi intézmény – által vezetett pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorba állítás
mutatkozott. Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év – jelen közbeszerzés tárgyával megegyező – legjelentősebb szállításait
Csatolandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat.
A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki kell térnie legalább a teljesítés
idejére (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szállítás tárgyára,
az ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen
ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének.
M/2. Csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek leírását. Csatolandó az adott élelmiszerre / élelmezési alapanyagra
érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy dokumentum, vagy
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az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvány,
vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai (az összes rész tekintetében)
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben
ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései szerint köteles
igazolni.
Ajánlatkérő az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, megfelelnek az
alkalmassági minimumkövetelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap alatt) teljesített, de legfeljebb az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának
megfelelő, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább 50.000 kg és/vagy
130.000 db kenyér és pékáru szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő az alkalmassági feltételt több szerződésből is igazolhatja.”
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági
rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
24. § (3) bekezdésére). Csatolandó a tanúsítvány vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékai.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az Eladónak felróható okból történő késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés vagy hibás teljesítés esetén az
Eladó kötbér fizetésére köteles.
Késedelmi és hibás teljesítés miatti kötbér
Az Eladó a lehívásban szereplő termék után késedelmes teljesítés esetén óránként a késedelemmel érintett
lehívásban érintett áruk és termékek nettó szerződéses értéke 10 %-ának megfelelő késedelmi kötbért (maximum
2 óra késedelemig), hibás teljesítés esetén a hibával érintett lehívásban szereplő áruk nettó ellenértéke
20%-nak megfelelő hibás teljesítési kötbért fizet, amelyet mint lejárt pénzkövetelést köteles számlájából
levonni. Amennyiben a levonásra nem kerül sor, úgy a Vevő a kötbér mértékét a számla kiegyenlítése során a
számlakövetelés értékéből levonhatja. A kötbérek vetítési alapja a lehívásban szereplő áruk nettó ellenértéke.
Felek rögzítik, hogy az Eladó hibás teljesítésének a következők minősülnek:
•Nem a megrendelt áru, vagy nem a megrendelt márka/típus kerül leszállításra vagy nem a megrendelt
kiszerelésben kerül az áru leszállításra,
•A kiszállított termék nem felel meg a műszaki leírásban (műszaki ajánlatban) foglalt minőségi jellemzőknek
•Nem a megrendelt mennyiségben kerül leszállításra a megrendelt áru.
Felek rögzítik, hogy – vis maior esetét kivéve – a lehívásban szereplő termék szállításának 2 órán túli késedelme,
vagy a hibás termék 2 órán túli ki nem cserélése szerződésszegésnek minősül. A hibás teljesítési kötbér és a
késedelmi kötbér rendelkezései együttesen alkalmazhatók.
Meghiúsulási kötbér
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a) Eseti meghiúsulás: Amennyiben az Eladó 2 óránál hosszabb késedelembe esik, vagy a teljesítést megtagadja
(együttesen: nem teljesít), akkor az érintett árumennyiség nettó árára vetített 20 % mértékű meghiúsulási kötbér
megfizetésére kötelezhető, melyet Eladó köteles megfizetni. Vevő a kötbér mértékét a számla kiegyenlítése során
a számlakövetelés értékéből levonhatja.
b) Eladó súlyos szerződésszegésének minősül, és a Vevő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal egyoldalúan
felmondani (rendkívüli felmondás), ha a keretszerződés időszaka alatt a rájuk eső szállításokra vonatkozóan
legalább 3 alkalommal Eseti meghiúsulás következik be. A keretszerződés rendkívüli felmondása esetén a Vevőt
meghiúsulási kötbér illeti meg, valamint a kötbért meghaladó kára is érvényesíthető az Eladóval szemben. A
meghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződés összmennyisége figyelembevételével számított nettó szerződéses
ellenérték fennmaradó részének 25 %-a. A meghiúsulási kötbér összege levonható a Vevő Eladóval szemben
esetlegesen fennálló tartozásából. Amennyiben a levonásra nem kerül sor, úgy a Vevő a kötbér mértékét számla
(elszámoló, ill. végszámla) kiegyenlítése során a számlakövetelés értékéből levonhatja
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
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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: 2022/02/10 (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: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b), (1c)bek. alapján
az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát
követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK
számára 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:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel jelen közbeszerzési eljárás tárgya
összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági
észszerűséggel, valamint a hatékony, összehangolt munkavégzéssel.
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
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. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ATk vonatkozásában a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján.
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 Közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek
szerint.
6. Hiánypótlás: Kbt. 71. § alapján.
7. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon: a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatot, EEKD-t, változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot, üzleti titokra vonatkozó
nyilatkozatot.
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9. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66.
§ (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. 10. Ajánlatnak tartalmaznia kell
továbbá az EKR-ben megadott űrlapokon: a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák
kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
11. Értékelés valamennyi részajánlat esetében: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb
ár.
12. Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei szerint, Közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak
szerint kell eljárni.
13. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
14. A IV.2.7) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
15. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni: kitöltött ártáblát (pdf. és excel formátumban is), az ártábla
(terméklista)
„gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek gyártmánylapját, Nyilatkozatot a megajánlott termékről
és szállításról (részletesen mindezekről: KD).
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.
18. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
19. Jelen eljárást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF), mint
meghatalmazott Ajánlatkérő folytatja le az alábbi intézmények nevében és helyett a Kbt. 29. § (1)
bek-e alapján: Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye
20. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
21. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi
lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
22. Az értékelési módszer: fordított arányosítás.
23. FAKSZ: dr. Molnár Gábor: 01271
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. §-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:
2022/01/10 (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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Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (26779/2021)
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: Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15506203242
Postai cím: Csengery Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna
Telefon: +36 13221253
E-mail: gazdasagiosztaly@tesz.co.hu
Fax: +36 13225041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tesz.co.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/EKR001704882021/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/EKR001704882021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése 2021. EBP II.
Hivatkozási szám: EKR001704882021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat részére „Orvostechnikai eszközök beszerzése
2021. EBP II” mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, összeszerelését, s a szükséges installálását,
üzembe helyezését, fél órás próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.
Szükség szerint a készülék/termék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő
tevékenységeket az Eladó köteles elvégezni.
1. rész Diagnosztikai fiberoszkóp
• Diagnosztikai fiberoszkóp 1 db
2. rész Kardiológia
• 12 csatornás EKG készülék 1 db;
• EKG-holter felvételi rendszer, számítógépes kiértékelő/archiváló programmal, felvételi egységgel (10 db felvételi
egység + 1 db kiértékelő rendszer);
• Higanymentes oszlopos vérnyomásmérő 2 db
3. rész Levegőtisztító
• Levegőtisztító készülék 3 db
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: Diagnosztikai fiberoszkóp
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1074 Budapest, Csengery u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész Diagnosztikai fiberoszkóp
• Diagnosztikai fiberoszkóp 1 db
(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 Fókuszálási lehetőséggel rendelkezik 5
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2 Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett berendezésre
beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást hónapokban (x) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kardiológia
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33123000-8

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1074 Budapest, Csengery u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész Kardiológia
• 12 csatornás EKG készülék 1 db;
• EKG-holter felvételi rendszer, számítógépes kiértékelő/archiváló programmal, felvételi egységgel (10 db felvételi
egység + 1 db kiértékelő rendszer);
• Higanymentes oszlopos vérnyomásmérő 2 db
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Holter rendszer: Min. 48 órás felvétel készítése (igen / nem) 5
2 Holter rendszer: Vezeték nélküli kommunikáció a számítógéppel, pl. Bluetooth kapcsolaton keresztül a
jel ellenőrzésére (igen / nem) 4
3 EKG készülék: Leesett elektróda figyelés (igen / nem) 5
4 EKG készülék: Archiválás lehetséges külső memóriára (pendrive) közvetlenül vagy számítógépre USB
csatlakozáson keresztül (igen / nem) 3
5 EKG készülék: Nyomtatási lehetőség külső A4-es nyomtatóra közvetlen csatlakoztatással (igen / nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 81
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Levegőtisztító
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42514310-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1074 Budapest, Csengery u. 25.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész Levegőtisztító
• Levegőtisztító készülék 3 db
(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 elszívás több fokozatban állítható, beépített ventilátor segítségével (igen /
nem) 5
2 Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett berendezésre
beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást hónapokban (x) 8
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 87
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben
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valamely kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívásra kell a részletes igazoló dokumentumokat benyújtani.
Igazolási mód: A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani.
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. [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1 §. (7)]
Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel kíván élni,
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész alfa
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése - a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági
feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!
Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének
megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— a szállítás tárgya (pontos meghatározása), ellenszolgáltatás összege
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) és (2) bekezdései szerint)
Az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások
benyújtására az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő,
ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívását követően köteles. Az igazolási módoknál
vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdésében leírtakat is. Amennyiben az alkalmasságot
igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. A projekttársaság
teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is,
ha a projekttársaság időközben megszűnt.
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M2. Az 1. és 2. rész esetében az ajánlathoz csatolni kell a 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a 16/2012.
(II.16.) Korm. rendelet 9.§ előírása alapján gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai
eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE
megfelelőség értékelési tanúsítványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napját megelőző legfeljebb 36 hónap során teljesített szerződés alapján legalább
— 1. rész: 1 db egészségügyi felhasználású endoszkóp
— 2. rész: 2 db kardiológiai célú készülék
— 3. rész: 1 db légtisztító készülék (egészségügyi professzionális felhasználás)
szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával [figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
22. § (3a) bek-re].
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe. A referencia teljesíthető több szerződésből származó referenciával is.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő az 1. és 2. rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik a megajánlott készülékre
vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, mely
szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben,
és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó
irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2017/745 rendeletére is.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek együttesen
is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes fizetési feltételeket, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
szerződés-tervezet tartalmazza!
Eladó összesen egy számla benyújtására jogosult a kifogás nélküli átvételt, ill. a teljes körű teljesítést követően.
Vevő előleget nem fizet az Eladó részére.
Vevő teljesítésként a termékek hiánymentes leszállítását, a kezelőszemélyzet betanítását, a jótállási
dokumentumok hiánytalan átadását, valamint az alábbiakat érti:
A beüzemelést követően Eladó berendezésenként (1., 2., 3. részek) 0,5 órás próbaüzemet tart. A sikeres
próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt készülékenként legalább 2 fő munkatársat
köteles betanítani, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, HUF-ban történik a Ptk.6:130.
§ (1)-(2) és a Kbt. 27/A. §, a 135. § (1), (6) bek-ben foglaltak szerint, 30 napon belül.
A kifizetésnél a 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Kötbérek:
— Vevő a késedelmi kötbért a meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi
kötbér mértéke a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig, de legfeljebb 20 napig
számítandó.
A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt
követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, ezt követően
már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért érvényesít.
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— A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő (Eladó) olyan okból,
amelyért felelős, nem kezdi meg a szerződés teljesítését úgy, hogy a késedelem meghaladja a 20. naptári napot.
Ebben az esetben Vevő a szerződéstől eláll, vagy felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke az
adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/14 (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)
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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: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet előírásaira)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 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:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A részajánlattétel során részenként csak teljeskörű ajánlat adható.
2) Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet
szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/oldalon érhetők el. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a rendelet 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi
(www.ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas.
Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton
történő benyújtása nem lehetséges.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései szerinti
nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.1.3) M1-M2] A minősített ajánlattevőknek
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § szerint kell eljárniuk.
5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határa
0, felső határa 10
6) Azon módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti
ponthatárok közötti pontszámot: Ár: fordított arányosítás, többi részszempont abszolút; részletesen lásd
az ajánlati dokumentáció szerint.
7) Az eljárás nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható
be.
8) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott eszközök, gyártó vagy forgalmazó által aláírt
termékismertetőjét, vagy gyártói prospektusát (szükség esetén gépkönyvét), amelyből megállapítható,
hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő
előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha nem állapítható meg a csatolt
termékismertetőkből vagy gyártói prospektusokból (szükség esetén gépkönyvekből) - azon termékek
esetében, ahol ez az Adatlapon előírásra került -, hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a
műszaki specifikációban(„Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének.
9) Ajánlattevő ajánlatához csatoljon egy nyilatkozatot mellyel igazolja, hogy az eszköz gyári új, és az
Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra
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(1., 2. rész), illetve hogy a berendezés az Európai Unió harmonizált szabványai és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási célnak megfelelően, valamint
rendelkezik a hatályos forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal.
10) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek,
különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását,
amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés
teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok
részaránya tekintetében.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában
olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [Kbt. 2. § (5)]
12) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre
történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
13) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan az EKR szerver ideje az irányadó.
14) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII.törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
16) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi
lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen
eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös,
egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.
17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
18) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
19) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015.
(X.30.)Korm.rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
20) Ajánlatkérő a IV.2.6/ pontban hónapban megadott időtartam esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
21) FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056) Győry Erika (Lajstromszám: 01261)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/01/10 (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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AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26454/2021)
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: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23843862244
Postai cím: Róbert Károly Körút 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Lajos György
Telefon: +36 202690157
E-mail: reti.lajos.gyorgy@mvm.hu
Fax: +36 12020891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmnet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mvmnet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bekezdése szerint
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: Távközlési szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati csomópontok kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000953052021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

214

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. - továbbiakban Ajánlatkérő - hálózatfejlesztési tevékenységéhez
szükséges, a „Műszaki követelményben” szereplő előírásoknak megfelelő 5 db PoP (hálózati csomópont)
kialakítása az alábbi helyszíneken:
1. Sásd MÁV állomás
2. Dombóvár MÁV állomás
3. Celldömölk MÁV állomás
4. Pápa MÁV állomás
5. Karcag E-ON ÜIK, telefonközpont (5300 Karcag, Madarasi út 54.)
Optikai kábel/szerelvény és kiegészítők leszállítása az MVM NET Zrt. raktárába - 1151 Budapest, Mogyoród útja
12-14 .
Az ajánlattevő feladatai az egyes PoP-okhoz kapcsolódóan összefoglalva, de nem kizárólag (összhangban a
műszaki leírás „Hálózati csomópontok kialakításához szükséges eszközök és az üzembehelyezéshez szükséges
feladatok leírása” c. dokumentum 2.2. pontjában meghatározottakkal):
-- Az ajánlatkérő által kijelölt helyszíneken elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi
engedélyeztetése
- Távközlési szekrények beszerzése, illetve kijelölt helyszínre szállítása
- Áramellátó rendszer beszerzése, távközlési szekrényekbe szerelése, beüzemelése, valamint a beüzemeléshez
szükséges erősáramú betáplálás biztosítása épületen belül kijelölt áramvételezési ponttól
- Épületen/helyiségen belüli nyomvonal (kábeltálca/kábelcsatorna építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Akkumulátor felügyelet beszerzése és telepítése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Optikai fényvezető kábel, illetve a hozzá tartozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése,
illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
tozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése, illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
Ajánlattevő az általa szállított berendezésekhez, eszközökhöz azok gyártásának a szerződés hatálya alatt
történő megszűntetését követően legalább 5 évig biztosítson tartalék alkatrész (egység) utánpótlást, vagy azzal
egyenértékű terméket, terméktámogatást.
A műszaki előírásban nem részletezett követelmények tekintetében a vonatkozó, ITU-T ajánlásokban és ETSI
(https://www.etsi.org/), IEC (https://www.iec.ch/homepage), EN (https://www.en-standard.eu) és MSZ (https://
prod.mszt.hu/hu-hu/) szabványokban, valamint az RFC ( https://www.ietf.org/standards/rfcs/) előírásokban
foglaltak az irányadók.
Ajánlattevő köteles a szállításra kerülő eszközökre min. 5 év teljes körű jótállást biztosítani.
A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban
meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
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eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a
közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a helyettesítő termék műszaki
egyenértékűsége nem állapítható meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 42298198 (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: Hálózati csomópontok kialakítása GINOP-3.4.3-VEKOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32422000-7

További tárgyak:
32428000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213,HU222,HU231,HU233,HU322 A teljesítés fő helyszíne: 7370 Sásd, Rákóczi utca 36.
7200 Dombóvár, Földvár út 35
9500 Celldömölk, Kinizsi utca 6.
8500 Pápa, Béke tér 2.
5300 Karcag, Madarasi út 54.
1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sásd MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése (Alaprajz,
erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
- 1 db (600x600) 42U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az
elhelyezett távközlési szekrénybe
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és kiépítése a telepített szekrénybe
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Optikai fényvezető kábel, illetve a hozzá tartozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése,
illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
Dombóvár MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése (Alaprajz,
erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
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- 2 db (800x800) 47U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az
elhelyezett távközlési szekrénybe
- AC PDU beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- 48V DC áramellátó beszerzése és beszerelése a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és a telepített szekrénybe szerelés
- IMSB 1808-housekeeping akkumulátor felügyelet beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Optikai fényvezető kábel, illetve a hozzá tartozó tartozékok (Szerelvények, rendező, kötéslezáró stb..) beszerzése,
illetve az ajánlatkérő telephelyére szállítása.
Celldömölk MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése. (Alaprajz,
erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az
elhelyezett távközlési szekrénybe
- AC PDU beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- 48V DC áramellátó beszerzése és beszerelése a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és a telepített szekrénybe szerelés
- IMSB 1808-housekeeping akkumulátor felügyelet beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése.
Pápa MÁV állomás
- Helyszínen elvégzendő feladatokhoz szükséges terv/tervek elkészítése, tulajdonosi engedélyeztetése (Alaprajz,
erősáramú leágazás megtervezése, épületen belüli erősáramú kábelnyomvonal, optikai kábelnyomvonal.)
- Kijelölt helyiség épületgépészeti hőterhelés/hőtechnikai számításának elkészítése, meglévő klímaberendezések
hűtési teljesítményének megfelelősség vizsgálata a telepítendő eszközök disszipációjának figyelembevételével
- 2 db (800x800) 47U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Épületen/helyiségen belüli kábeltálca építése optikai kábel/erősáramú kábel számára
- Erősáramú betáplálás biztosítása a helyszínen kijelölt vételezési ponttól –kismegszakító beépítésével -az
elhelyezett távközlési szekrénybe
- AC PDU beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- 48V DC áramellátó beszerzése és beszerelése a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Erősáramú dugaljsáv beszerzése és a telepített szekrénybe szerelés
- IMSB 1808-housekeeping akkumulátor felügyelet beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése
- Megvalósulási dokumentáció készítése.
Karcag E-ON ÜIK, telefonközpont (5300 Karcag, Madarasi út 54)
- 1 db (600x600) 47U távközlési rack beszerzése és meglévő épületen belül kijelölt helyiségbe telepítése
- Inverter beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
- Megadott számú akkumulátor beszerzése és a telepített szekrénybe szerelése
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- Meglévő GAMATRONIC áramellátó bővítése megadott számú töltőfiókkal
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése.
Optikai kábel/szerelvény és kiegészítők leszállítása az MVM NET Zrt. raktárába - 1151 Budapest, Mogyoród útja
12-14az alábbiak szerint:
- TENIO-B6-S12-8-N-96 96 szál leágazó kötésre – 2 db.
- Felfogató szerelvény, fali TENIO kötéslezárókhoz – 2 db.
- Kábelmegfogató szerelvény max. 16mm-es kábelhez SKG3-5/8-tól – 4 db.
- 8x12 Fve (kül-beltéri oprikai kábel) – 120 fm
- Optikai kábel tartalék tartó keret – 2 db.
- 4U kompakt modulos, tartó kerettel lévő optikai rendező – 2 db.
- Kompakt mod., 3U 35mm, 12/12/12xE2000/APC – 6 db.
- Kompakt modul alk., vaklemez, 3U35mm – 18 db.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak, összhangban a műszaki leírás „Hálózati
csomópontok kialakításához szükséges eszközök és az üzembehelyezéshez szükséges feladatok leírása” c.
dokumentum 2.2. pontjában meghatározottakkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződésben meghatározott jótállás (60 hónap) időtartamán felül vállalt többlet
jótállás (min 0 - max 24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásának indoka:
A beszerezni kívánt eszközök és tevékenységek specialitásai, illetve a beszerzési tárgyak egymással való szoros
összefüggése miatt a részajánlattételt a beszerzés tárgyának, illetve tárgyainak jellege nem teszi lehetővé,
annak ellenére, hogy a beszerzés tárgyát képező eszközök, és tevékenységek földrajzilag különböző helyen
találhatók, viszont az ajánlatkérő által üzemeltetett egységes távközlési rendszer bővítéséhez szükségesek,
amely rendszer az állami és kormányzati informatikai szolgáltatások távközlési infrastruktúráját biztosítja
kimagaslóan magas rendelkezésreállás mellett . A több éven át fejlesztett és optimalizál komplex üzemeltetési
rendszer más eltérő eszközökkel és tevékenységgel való bővítése aránytalanul magas további beruházásokat
igényelne (üzemeltetési személyzet bővítése, oktatás és további üzemeltetési biztonsági tartalék beszerzése,
raktárkészlet aránytalan növelése, további tárolási kapacitás bővítése, stb), így a gazdasági ésszerűség felborulna,
az üzemeltetési feladatok minőségbiztosítási rendszernek megfelelő ellátása akadályozva lenne, valamint a
projekt időbeliségének kockázatát aránytalanul megnövelné.
Részajánlattétel lehetősége esetén a különböző szállítói teljesítések következtében a kormányzati
távközlési rendszerhez több éven át fejlesztett és optimalizált komplex üzemeltetési rendszerbe további
eszközök integrálása válhat szükségessé, amely integrálási feladat további nem kívánt költségnövekedést
(szoftverfejlesztés, üzemeltetési feladat növekedés, oktatás és szükség esetén további létszám növekedés) és
további nem kívánt kockázatnövekedést (csökkentett menedzsment funkcionalitással történő beintegrálás,
esetleg be nem integrálhatóság) eredményez, amely további aránytalan időbeliség növekedést okozhat
(szoftverfejlesztés, integrálás, tesztelés, tesztüzem, üzembevitel).
II.2.13) pont kiegészítése:
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A nettó vállalkozói díj kifizetése az Európai Unió alapjából történő támogatásból, a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, a „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése” elnevezésű, GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú pályázat
költségvetése terhére, utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra. A támogatás intenzitása 100%.
II.2.5. pont kiegészítése:
AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az értékelési szempontok szerinti
tartalmi elemek értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Az 1. ért. szempont esetében
egyenes arányosítás, a 2. ért. szempont esetében fordított arányosítás a pontszámítás módszere.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az 1. értékelési szempont esetében AK Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szintként további 24 hónap
jótállási időtartamot határoz meg.
1. értékelési szempont tekintetében az ajánlati felhívás II.1.4. pontjában meghatározott 60 hónapos (5 éves)
jótálláson felül vállalt, min. 0 hónap, maximum 24 hónap vállalásokat értékeli.
A II.2.7. pontban megjelölt időtartam a hirdetményminta megfelelő kitöltése miatt került megadásra, mivel a
szerződéskötés pontos időpontja nem ismert. A teljesítés végső dátuma – a projekt zárására tekintettel – 2022.
február 28.
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 167 - 437269
(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: Hálózati csomópontok kialakítása
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: 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: Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25112737243
Postai cím: Béla király Út 13/A B. ép. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: mail@networker.hu
Telefon: +36 303116957
Internetcím(ek): (URL) www.networker.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38612854
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42298198
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:
Nyertes Ajánlattevő: Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1125
Budapest ,Béla király út 13/A B. ép. fszt. 3. adószáma: 25112737-2-43.
Ajánlattevő: Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest,
Budafoki Út 60, adószáma: 13682501243
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:
2022/01/10 (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
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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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (0027/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs +36 306273791
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bp-i Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. mobíliák besz.
Hivatkozási szám: EKR000639112021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39120000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bp. XVI. kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola mobíliák/iskolai bútorok beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 120632669 (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-i Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. mobíliák besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39120000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1161 Budapest, Csömöri út 142.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett beruházás 12+3 tantermet, 2 csoportszobát, összesen 17 db oktatási teremet, és 1 db 464 m2
sportpadló burkolatú teljes padló-rétegrendű tornatermet, a kiegészítő funkcióknak megfelelő melegítőkonyhát
és étteremet, könyvtár helyiséget, öltözőket és vizesblokkokat, kiszolgáló helyiségeket tartalmaz. Összes nettó
alapterülete: 3025,05 m2.
Nyertes ajánlattevő feladata:
• a rendelkezésre bocsátott árazatlan ártáblázat (részletes műszaki tartalom meghatározással) alapján bútorok,
épületfelszerelések, berendezési tárgyak, sporttechnológiai eszközök (a továbbiakban: „Bútorok”) szállítása,
• a leszállított Bútorok kirakodása, a használat helyén (a műszaki dokumentáció tartalmazza) történő szakszerű
össze-, fel-, illetve beszerelése, üzembe helyezése,
• jelen leírásban meg nem határozott mindazon feladatok ellátása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Bútorok a
teljesítés helyén rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Iskola és a tanulók rendelkezésére álljanak.
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A Bútorokkal szemben támasztott követelmények:
Az iskolabútoroknak alapvetően két fontos szempontnak kell megfelelni, az ergonómiának és a hosszú időtartamú
üzemeltetésnek:
• a Bútorok legyenek egyszerűek, tartósak, színvilágukban a natúr természetes belső tereket erősítsék;
• a tanulószékek és a tanulóasztalok biztosítsák a gyerekek részére az egészséges testtartást;
• az öltözőterekben a tartósság szempontjai domináljanak;
• az előtér berendezési elemeinél a természetes anyaghasználat az elvárás.
A szállítandó Bútorok részletes leírása, műszaki specifikációja, tételes mennyisége a Közbeszerzési Dokumentum
mellékletét képező Műszaki leírásban és árazatlan ártáblázatban található.
Megközelítőleges mennyiség:
- iskolabútorok: 1262 tétel
- sporttechnológiai eszközök: 408 tétel
- udvartéri bútorok: 20 tétel
- egyéb bútorok: 119 tétel
összesen: 1809 tétel
A költségvetési tételek magába foglalják a leszállított eszközök kirakodását, a használat helyén történő szakszerű
össze-, fel-, illetve beszerelését, üzembe helyezését, valamint az itt kifejezetten meg nem határozott mindazon
feladatok ellátását, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eszközök a teljesítés helyén rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban az Iskola és a tanulók rendelkezésére álljanak.
Az eszközökkel szemben támasztott követelmények:
• Garancia, cseregarancia;
• Magyarországi szervizzel rendelkezik;
• Magyar nyelvű használati ismertető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2)1 alkalmassági feltételként előírt szakembereken felül további
bútorasztalos szakemberek bevonása (fő, min. 0 – max. 5 fő) 40
2 3.Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az alkalmassági feltételként előírt 12
hónapon felüli, bútorasztalos területen oktatási bútorok és/vagy oktatási eszközök gyártásának vezetése
során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 152 - 404107
(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: Bp-i Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. mobíliák besz. 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:
2021/12/09 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22299875241
Postai cím: Lomb Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@alfarehab.hu
Telefon: +36 302519364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22260336242
Postai cím: Csömöri Út 50-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 204929214
Internetcím(ek): (URL) https://kezmu.hu
Fax: +36 12520456
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: 120632669
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. Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. (1139 Budapest, Lomb Utca 22. - 22299875-2-41) és Kézmű
Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. (1147 Budapest, Csömöri Út 50-60. - 22260336-2-42) közös
ajánlattevők
2. Inter Wood Pluss Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna Tér 1. I.em. - 10636185-2-42)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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)
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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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Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (0447/2022)
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: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735753243
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hornyák Eszter
Telefon: +36 12245900
E-mail: Hornyak.Eszter@hegyvidek.hu
Fax: +36 12134279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: Szakrendelőbe eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001589522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

230

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Ambuláns vérnyomás monitor – 5 db
Ambuláns Vérnyomásmérő és Holter EKG Monitor – 5 db
2. rész
Frakcionált CO2 lézer – 1 db
Füstelszívó lézerkészülékhez – 1 db
3. rész
Nagy tudású video – endoszkópos torony – 1 db
Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép – 2 db
4. rész
Cisztoszkóp, stent (DJ) felvezetésére alkalmas és idegenest eltávolító eszköz összellítás - 1 db
TUR eszköz - 1 db
5. rész
Kardiológiai célú ultrahang készülék – 1 db
UH vizsgálófej (hasi, és tűvezető) – 1 db
Nyertes AT kizárólag új - nem használt vagy felújított – termékeket fogad el. A kiállításokon/vásárokon korábban
használt/kiállított bemutatótermékek használt terméknek minősülnek.
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. Szakrendelőbe eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33121000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. (Kútvölgyi tömb) Hrsz.: 10733/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ambuláns vérnyomás monitor – 5 db
Ambuláns Vérnyomásmérő és Holter EKG Monitor – 5 db
II.2.5) Ért. szempontok: Ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a „Nettó vételár (HUF)” megajánlást érti és kéri
feltüntetni a felolvasólapon, 2 tizedesjegy pontossággal.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jsz-ban kötelezően előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás (0-48 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:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobbár-érték arány. Ponthatárok: 0-10.
1. értékelési részszempont (Nettó vételár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont (többlet jótállás): arányosítás
Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: 2. Szakrendelőbe eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33169100-3

További tárgyak:
42521000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. (Kútvölgyi tömb) Hrsz.: 10733/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Frakcionált CO2 lézer – 1 db
Füstelszívó lézerkészülékhez – 1 db
II.2.5) Ért. szempontok: Ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a „Nettó vételár (HUF)” megajánlást érti és kéri
feltüntetni a felolvasólapon, 2 tizedesjegy pontossággal.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jsz-ban kötelezően előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás (0-48 hónap) 10
Költség kritérium –
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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:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobbár-érték arány. Ponthatárok: 0-10.
1. értékelési részszempont (Nettó vételár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont (többlet jótállás): arányosítás
Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: 3. Szakrendelőbe eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. (Kútvölgyi tömb) Hrsz.: 10733/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nagy tudású video – endoszkópos torony – 1 db
Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítőgép – 2 db
II.2.5) Ért. szempontok: Ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a „Nettó vételár (HUF)” megajánlást érti és kéri
feltüntetni a felolvasólapon, 2 tizedesjegy pontossággal.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jsz-ban kötelezően előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás (0-48 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:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobbár-érték arány. Ponthatárok: 0-10.
1. értékelési részszempont (Nettó vételár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont (többlet jótállás): arányosítás
Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: 4. Szakrendelőbe eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. (Kútvölgyi tömb) Hrsz.: 10733/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cisztoszkóp, stent (DJ) felvezetésére alkalmas és idegentest eltávolító eszköz összeállítás – 1 db
TUR eszköz 1 - db
II.2.5) Ért. szempontok: Ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a „Nettó vételár (HUF)” megajánlást érti és kéri
feltüntetni a felolvasólapon, 2 tizedesjegy pontossággal.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jsz-ban kötelezően előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás (0-48 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:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobbár-érték arány. Ponthatárok: 0-10.
1. értékelési részszempont (Nettó vételár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont (többlet jótállás): arányosítás
Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: 5. Szakrendelőbe eszközök beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. (Kútvölgyi tömb) Hrsz.: 10733/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kardiológiai célú ultrahang készülék – 1 db
UH vizsgálófej (hasi, és tűvezető) – 1 db
II.2.5) Ért. szempontok: Ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő a „Nettó vételár (HUF)” megajánlást érti és kéri
feltüntetni a felolvasólapon, 2 tizedesjegy pontossággal.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jsz-ban kötelezően előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás (0-48 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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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:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobbár-érték arány. Ponthatárok: 0-10.
1. értékelési részszempont (Nettó vételár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont (többlet jótállás): arányosítás
Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában naptári napot ért.
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 245 - 643838
(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: 1. Szakrendelőbe 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
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x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024692 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Szakrendelőbe 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 - 024692 (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
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Szakrendelőbe 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 - 024692 (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)
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A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: 4. Szakrendelőbe 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 - 024692 (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)
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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: 5 Elnevezés: 5. Szakrendelőbe 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 - 024692 (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:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonás érdekében
került feladásra. Az V.1) pontban az "Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):"
azért került megjelölésre, hogy a hirdetmény a TEDen feladható legyen
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26693/2021)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tölgyesi Andrea
Telefon: +36 204599186
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Tölgyesi Andrea
Telefon: +36 204599186
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
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x Egyéb típus: zrt
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közszolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil telekommunikációs szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001062782021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében mobil telekommunikációs szolgáltatások igénylése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9965500 (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: Mobil telekommunikációs szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

64200000-8

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében mobil telekommunikációs szolgáltatás igénylése a következő bontásban és
tervezett mennyiségekben:
BKV Zrt. tekintetében:
2600 db hang és mobilinternet előfizetés -50%
legalább 550 GB/hó telemetria adatforgalommal és 1500 GB/hó adatforgalommal
hang és hang+mobilinternet előfizetésenként egy mobil készülékkel, és SIM kártyákkal, 20% alap kategória, 70%
közép kategória, 10% felső kategória arányban.
Budapest Közút Zrt. tekintetében:
1400 db hang előfizetés -50%
legalább 100 GB/hó telemetria adatforgalommal és 500 GB/hó adatforgalommal
hang és hang+mobilinternet előfizetésenként egy mobil készülékkel, és SIM kártyákkal, 10% alap kategória, 80%
közép kategória, 10% felső kategória arányban.
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a műszaki
leírásban meghatározottak szerint.
Jelentkezőnek nyilatkoznia kell
• az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre állás 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10.
Módszerek: 1. szempont- Rendelkezésre állás: pontozás, 2. szempont - Ár: fordított arányosítás.
A módszer(ek) ismertetése az útmutatóban történik.
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Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben
legmagasabb súlyszámú árelem a legalacsonyabb.
A megadott (-%) mennyiségi eltérés a munkavállalói létszám esetleges változására tekintettel került
meghatározásra.
A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme Kbt. 85.§ (2) bekezdés a) pontban meghatározottak
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
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 181 - 470128
(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: T-98/21 Rész száma: Elnevezés: Mobil telekommunikációs szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/23 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11895927244
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hu@vodafone.com
Telefon: +36 703139314
Internetcím(ek): (URL) www.vodafone.hu
Fax: +36 12883149
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: 9965500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.1.7. és a V.2.4 pontban megadott érték az árra vonatkozó résszempontok és az értékeléshez megadott
tapasztalati mennyiségek alapján meghatározott havi érték.
Ajánlattevők (adószám):
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 36. (10773381244)
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. 1096 Bp., Lechner Ödön fasor 6. (adószám: 11895927244) [nyertes]
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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)
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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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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (0291/2022)
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: 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 osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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

248
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Barakonyi utca útépítése
Hivatkozási szám: EKR000899082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

249

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Barakonyi utca útépítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 41006506 (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: Debrecen, Barakonyi utca útépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1

További tárgyak:
45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Barakonyi utca (0161, 0215)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi projekt az alábbi útépítést foglalja magába:
-271 méter aszfalt burkolatú út építése a Várkapitány utca és a Vállalkozók útja között 4,5 méter széles
útburkolattal, 1,0-0,5 méter széles útpadkával, süllyesztett szegéllyel a hozzátartozó közműkiváltásokkal együtt.
-205,6 méter csapadékszikkasztóárok (csapadékvíz elvezetés) és 84 méter padkafolyóka építése.
A kivitelezési munkák során a tervdokumentáció részét képező csatolt jegyzőkönyvekben foglaltakat be kell
tartani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
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hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/
vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz elvezetés kivitelezésének
irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: 1-2. szempont esetén: pontozás, 3. szempont: egyenes arányosítás, Ár szempont: fordított
arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.
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 143 - 379248
(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: Debrecen, Barakonyi utca útépítése
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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23156164215
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
E-mail: magyarparkepito@gmail.com
Telefon: +36 704102675
Internetcím(ek): (URL) www.magyarparkepito.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: 41006506
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:
1.További ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4242 Hajdúhadház Nyíl Utca 26
Adószám:25918454-2-09
Ajánlattevő neve: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Nádor U. 64.
Adószám:
13223490-2-15
Ajánlattevő neve: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Téglási Utca 44.
Adószám
23063613-2-09
Ajánlattevő neve: Ujgold Kft
Székhelye: 4342 Terem Új Utca 10
Adószám
24298746-2-15
Ajánlattevő neve: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4030 Debrecen Ozmán Utca 9
Adószám:
10680476-2-09
Ajánlattevő neve: Aréna Trans Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 4325 Kisléta Kistanya 0123/41
Adószám:13619622-2-15
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.
Adószám:
22757937-2-09
Ajánlattevő neve: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Adószám:
23906392-2-15
2. Nyertes AT. adószáma:
23156164-2-15
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 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:
2022/01/10 (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
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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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Debreceni Egyetem (26508/2021)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329750409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700 72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

255
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1026_Energiahatékonysági beruházások tervezése
Hivatkozási szám: EKR000426062021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

256

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós
pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése.
1. rész:
Debreceni Egyetem, Nagyerdei Campus, Elméleti Tömb energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászáró cseréje)
2. rész:
Debreceni Egyetem, Nagyerdei Campus, Elméleti Tömb energetikai fejlesztés (fűtés/hűtés rendszer rekonstrukció)
3. rész:
Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campus, Kémia épület energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászárók cseréje)
A Debreceni Egyetem Nagyerdei Campusának területén lévő Elméleti Tömb épületének energetikai
fejlesztéséhez, fűtési/hűtési rendszerének korszerűsítéséhez szükséges építési engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentáció elkészítése valamint a Debreceni Egyetem Egyetem téri campusának területén lévő Kémia
épületének energetikai fejlesztéséhez szükséges építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
a megfogalmazott ajánlatkérői igények szerint, valamint a beruházások kivitelezésére kiírandó közbeszerzési
eljárások során szakértői közreműködés az ajánlatkérő részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 125100000 (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: 1. Elm. Tömb energetikai fejl.(hőszig.,nyílászáró)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71250000-5

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

257

71314000-2
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós
pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése
1. rész:
Debreceni Egyetem KK Elméleti Tömb energetikai rekonstrukciója I. az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM-rendeletnek (továbbiakban: TNM rendelet) megfelelően.
Tervezési feladat: az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje tervezése.
Megvalósulási helyszín:
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (hrsz.: 22249/1)
Általános adatok, előzmények:
Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az egészségügy, amivel nem csak a gyógyítás, de az oktatás
és képzés terén is a korszerű és innovatív környezetet szükséges megteremteni. Amellett, hogy tradíciók és
hagyományok fennmaradjanak, szükséges az elméleti és gyakorlati oktatási környezet megújítása is, ami a
közösségi tereken, digitális technológiákon, rugalmas elrendezésen keresztül megteremti a korszerű tudásátadás
lehetőségét, a csoportmunka, kutatás, és interaktív együttműködések környezetét.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában számos területen zajlik egészségtudományi és orvostudományi
képzési, viszont az egyik legnagyobb területű erre szolgáló platform az Elméleti Tömb, mely 1973-ban épült. Mára
az épület állapota jelentősen leromlott, elavult, átfogó korszerűsítés infrastrukturális fejlesztés nem történt, így
ennek okán mind a szakmai, mind az oktatási tárgyi feltételek színvonala csökkent.
A tervezési feladat részletezése / szakmai tartalom:
Az épület jelenlegi nettó hasznos alapterülete: ~10.531 m2. Az épületet a hatályos TNM rendelet szerint
meghatározott vastagságú külső hőszigetelő rendszerrel kell ellátni. Homlokzati hőszigetelő rendszer: 4908 m2
felületen készítendő. A homlokzaton a vegyes és elavult nyílászárók helyett új nyílászárók elhelyezése szükséges.
Nyílászárók cseréje: 2175 m2 felületen háromrétegű üvegezéssel ellátott alumínium nyílászárókat kell elhelyezni.
A nyílászárócserék következtében szükségessé váló járulékos belső javítások elvégzése is feladat. A tetőre a
hatályos TNM rendelet előírása alapján számított kiegészítő hőszigetelés szükséges 3398 m2-en valamint a
teljes vízszigetelés, vízelvezetés a járulékos bádogos, villámvédelmi és egyéb kiegészítő munkák elkészítése
is szükséges. Az épület tetején elhelyezett villámhárító rendszer leszerelése, majd a rekonstrukciót követő
visszaszerelése a feladat részét képezi.
Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői
közreműködés az ajánlatkérő részére.
A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő
szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) 15
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2 Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap)
10
3 Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24
hónap) 10
4 Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a TÉ jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24
hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.15-21. „Középületek energetikai fejlesztéseinek
előkészítése” című felhívás, amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye elfogadásra kerül.
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó.
2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes
arányosítás.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: 2. Elm. Tömb fűtés/hűtési rendszer rekonstukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71250000-5
71314000-2

71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós
pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése
2. rész:
Debreceni Egyetem KK Elméleti Tömb energetikai rekonstrukciója I. az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM-rendeletnek (továbbiakban: TNM rendelet) megfelelően.
Tervezési feladat: fűtési/hűtési rendszer rekonstrukciójának tervezése.
Megvalósulási helyszín:
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (hrsz.: 22249/1)
Általános adatok, előzmények:
Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az egészségügy, amivel nem csak a gyógyítás, de az oktatás
és képzés terén is a korszerű és innovatív környezetet szükséges megteremteni. Amellett, hogy tradíciók és
hagyományok fennmaradjanak, szükséges az elméleti és gyakorlati oktatási környezet megújítása is, ami a

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

259

közösségi tereken, digitális technológiákon, rugalmas elrendezésen keresztül megteremti a korszerű tudásátadás
lehetőségét, a csoportmunka, kutatás, és interaktív együttműködések környezetét.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában számos területen zajlik egészségtudományi és orvostudományi
képzési, viszont az egyik legnagyobb területű erre szolgáló platform az Elméleti Tömb, mely 1973-ban épült. Mára
az épület állapota jelentősen leromlott, elavult, átfogó korszerűsítés infrastrukturális fejlesztés nem történt, így
ennek okán mind a szakmai, mind az oktatási tárgyi feltételek színvonala csökkent.
A tervezési feladat részletezése / szakmai tartalom:
Az épület jelenlegi nettó hasznos alapterülete: ~10.531 m2. Az épület számított hővesztesége kb. 500 kW, az
épület fűtési/hűtési hőigényét 125 db geotermikus talajszondára épülő hőszivattyús rendszerrel tervezzük
biztosítani. 4 csöves Fan-coil hőleadók beépítését tervezzük. A meglévő fűtési, hűtési rendszer elbontásra kerül.
Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői
közreműködés az ajánlatkérő részére.
A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő
szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) 10
2 Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap)
15
3 Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24
hónap) 10
4 Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a TÉ jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24
hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.15-21. „Középületek energetikai fejlesztéseinek
előkészítése” című felhívás, amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye elfogadásra kerül.
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó.
2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes
arányosítás.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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II.2.1)
Elnevezés: 3. Kémia épület homlokzati rekonstrukció
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71250000-5
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Kiegészítő szójegyzék

71314000-2
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós
pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése
3. rész:
Debreceni Egyetem Kémia épület energetikai fejlesztése (hőszigetelés, nyílászárók cseréje), az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM-rendeletnek (továbbiakban: TNM rendelet)
megfelelően.
A tervezési feladat részletezése / szakmai tartalom:
Az épület jelenlegi nettó hasznos alapterülete: ~16.950 m2. Az erodálódott mészkő burkolat, vakolatok és műkő
elemek és tartószerkezeti elemeinek bontása után a TNM rendeletnek is megfelelő, szerelt homlokzati rendszer
illetve kéregbeton és kőburkolat homlokzati rendszerek építése a feladat. Az erodálódott, hőhidas acél-alu
üvegfalak és nyílászárók, műanyag nyílászárók és külső poliészter lamellás árnyékoló szerkezetek bontása, és
a fogadószerkezetek helyreállítása után, a TNM rendeletnek is megfelelő, hőhídmentes, hővédő alumínium
szerkezetű üvegfalak és nyílászáró rendszerek építése szükséges, a toronyépületek déli oldalát külső árnyékoló
szerkezetekkel is védeni kell az extrém hőterheléstől.
Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői
közreműködés az ajánlatkérő részére.
Megvalósulási helyszín:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1.
A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő
szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) 15
2 Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap)
10
3 Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24
hónap) 10
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4 Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a TÉ jog-ság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24
hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.15-21. „Középületek energetikai fejlesztéseinek
előkészítése” című felhívás, amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye elfogadásra kerül.
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó.
2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes
arányosítás.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 129 - 342664
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DEK-1026 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Elm. Tömb energetikai fejl.(hőszig.,nyílászáró)
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: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26295464241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
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: 37500000
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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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: energetikai tanúsítási
feladatok ellátása, gépész tervezői feladatok ellátása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DEK-1026 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Elm. Tömb fűtés/hűtési rendszer rekonstukciója
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: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (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: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22743831243
Postai cím: Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mec.co.hu
Telefon: +36 706252566
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: 30700000
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: építmények gépészeti
tervezése, építményvillamossági tervezés
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DEK-1026 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Kémia épület homlokzati rekonstrukció
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: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs és Vecsey Építésziroda Kft
Nemzeti azonosítószám: 11900870209
Postai cím: Kálvin Tér 14 fsz. 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@balazsesvecsey.hu
Telefon: +36 707717900
Internetcím(ek): (URL) www.balazsesvecsey.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: 56900000
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
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: elektromos tervezés,
gépészeti tervezés, energetikus, tűzvédelmi tervezés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1., Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép.1/2., adószám: 22743831-2-43)
Berép-Terv Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u. 46. fszt. 1., adószám:
10614790-2-09)
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám:
24084794-2-08)
Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Civis u. 12.
II/23., adószám: 11555683-2-09)
Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt. 2., adószám: 11900870-2-09)
Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám: 26295464-2-41)
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, szarvas G. út 42/a. al.1., adószám: 13079909-2-43)
Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15., adószám: 28760975-2-09)
2. rész:
Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép.1/2., adószám: 22743831-2-43)
Berép-Terv Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u. 46. fszt. 1., adószám:
10614790-2-09)
Reál-Energo Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Ligetszépe u. 8., adószám: 11792721-2-13)
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám:
24084794-2-08)
Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Civis u. 12.
II/23., adószám: 11555683-2-09)
Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt. 2., adószám: 11900870-2-09)
Optimum Energy Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Gömb u. 7. 3/55., adószám: 23740422-2-41)
Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám: 26295464-2-41)
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, szarvas G. út 42/a. al.1., adószám: 13079909-2-43)
Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15., adószám: 28760975-2-09)
3. rész:
Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép.1/2., adószám: 22743831-2-43)
Berép-Terv Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u. 46. fszt. 1., adószám:
10614790-2-09)
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TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám:
24084794-2-08)
Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Civis u. 12.
II/23., adószám: 11555683-2-09)
Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt. 2., adószám: 11900870-2-09)
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, szarvas G. út 42/a. al.1., adószám: 13079909-2-43)
Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15., adószám: 28760975-2-09)
2., Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek meghatározásra.
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: 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:
2022/01/10 (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
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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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Debreceni Egyetem (26802/2021)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 5251270072173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1085: DOLBER Integrált humánügyviteli rendszer
Hivatkozási szám: EKR001443512021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

269

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1085: A Debreceni Egyetem által jelenleg is alkalmazott Integrált Humánügyviteli Rendszer (JDolBer)
üzemeltetése, jogszabály-követése, felhasználói (program-használati) licenceinek biztosítása, továbbfejlesztése
Mennyisége:
1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem által jelenleg is alkalmazott
Integrált Humánügyviteli Rendszer (JDolBer) üzemeltetését, jogszabály-követését, felhasználói (programhasználati) licenceinek biztosítását, továbbfejlesztését.
Szolgáltatáselemek:
a) Humán rendszer üzemeltetése, jogszabály-követése, programhasználati licenceinek biztosítása (a továbbiakban
„A” feladat)
b) Humán rendszer lehívható (opcionális) oktatása, továbbfejlesztése (a továbbiakban „B” feladat).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 216104000 (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: DEK-1085: DOLBER Integrált humánügyviteli rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72250000-2

További tárgyak:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem székhelye valamint adott esetben
Debreceni Egyetem egyes telephelyei, továbbá az Ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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DEK-1085: A Debreceni Egyetem által jelenleg is alkalmazott Integrált Humánügyviteli Rendszer (JDolBer)
üzemeltetése, jogszabály-követése, felhasználói (program-használati) licenceinek biztosítása, továbbfejlesztése.
Teljes mennyiség: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem által jelenleg
is alkalmazott Integrált Humánügyviteli Rendszer (JDolBer) üzemeltetését, jogszabály-követését, felhasználói
(program-használati) licenceinek biztosítását, továbbfejlesztését.
Szolgáltatáselemek:
a) Humán rendszer üzemeltetése, jogszabály-követése, programhasználati licenceinek biztosítása (a továbbiakban
„A” feladat)
b) Humán rendszer lehívható (opcionális) továbbfejlesztése (a továbbiakban „B” feladat).
Mennyiségi adatok:
Integrált Humánügyviteli Rendszer üzemeltetése, jogszabály-követése, programhasználati licenceinek biztosítása
(„A” feladat): a humán ügyviteli rendszer általi bérszámfejtésre havi rendszerességgel, 36 hónapra számítva,
átalány jellegű havi díjjal számolva.
1. Integrált humánügyviteli rendszer üzemeltetése, jogszabály-követése, programhasználati licenceinek
biztosítása ("A" feladat)
Igényelt modulok (13 db):
a. Humánpolitikai (munkaügyi) modul
b. Bérszámfejtés modul
c. TB (OEP) ellátás modul
d. Banki, postai utalások kezelése
e. Munkaügyi nyomtatványok kezelése
f. Bérösszesítő-, bérelemző modulok
g. Bérfeladás modul az SAP felé
h. Havi, éves adóelszámolás modul
i. Járulék-elszámolás modul
j. KSH Statisztikai modul
k. Riportkészítő (általános-, bér-, munkaügyi-, tb, adólekérdező) modulok
l. Jelenlét Munkaidő-nyilvántartó és Keretgazdálkodó modul
m. Jogcímimport modul
További feladatok:
1.1. Hibajavítási és hibaelhárítási munkálatok végzése
1.2. Egyéb üzemeltetési valamint a jogszabály-követési és szoftverkövetési feladatok végzése
1.3. Integrált humánügyviteli rendszer rendelkezésre állása
1.4. Ajánlatkérő támogatása
2. Integrált Humánügyviteli Rendszer továbbfejlesztése ("B" feladat): 200 tanácsadói nap.
A felhívás II.1.5. pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés mindkét fél általi
aláírását követően 2022. január 1. napján lép hatályba és 36 hónapos határozott időtartamra szól (alapidőszak),
mely a felhívás II.2.7. pontjában szereplő + 12 hónap időszakkal meghosszabbítható (opcionális hosszabbítás).
Az ajánlattevői feladatok részletesebb kifejtését 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 kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt opcionálisan
igénybevehető szolgáltatásokra megrendelést adjon (opcionális rész).
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Opcionális szolgáltatáselem: a JDolBer Integrált Humánügyviteli Rendszer lehívható (opcionális)
továbbfejlesztése („B” feladat), a szerződés teljes futamidejére vonatkozóan összesen maximum 200
tanácsadói nap.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 Kbt. 100. § (5) bekezdés második mondata alapján - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ajánlati árat határozta meg értékelési szempontként.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 242 - 638859
(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: DEK-1085 Rész száma: Elnevezés: DEK-1085: DOLBER Integrált humánügyviteli rendszer
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: 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: Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10244830242
Postai cím: Angol Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: management@orgware.hu
Telefon: +36 14700062
Internetcím(ek): (URL) www.orgware.hu
Fax: +36 12221937
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: 216104000
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. A II.1.7. és a V.2.4. pontban feltüntetett érték a 36+12 hónapra és opcionális továbbfejlesztésre számolt
együttes nettó ajánlati árat jelenti.
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2., Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34., adószám: 10244830-2-42)
3., A nyertes ajánlattevő adatai, adószáma:
Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34., adószám: 10244830-2-42)
4., Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek meghatározásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseinek megfelelően.
D1) melléklet 3. pont folytatása:
A JDolBer Rendszerhez a felek használati jogára vonatkozó szerződéses rendelkezés miatt harmadik fél
nem férhet hozzá, továbbá harmadik fél semmilyen módon nem férhet hozzá az AJK-nak a Szolgáltatási
szerződés keretében üzemeltetett művekhez és szellemi alkotásokhoz, mert azok szerzői joga illetve
tulajdonjoga az AJT-t illeti meg, AJK-t csak felhasználási jog illeti meg. A rendszer üzemeltetése, követése,
támogatása jelenleg csak a rendszer kizárólagos fejlesztője, az AJT által valósítható meg. A teljes beszerzési
igény részét képező valamennyi szolgáltatáselem (programalkotó modulok licencei, üzemeltetés,
jogszabály-követés, valamint továbbfejlesztés) a JDolBer Rendszer része, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó
elem, ezért a kizárólagos jog a beszerzés tárgya egészére fennáll.
2. Reális alternatívák bemutatása a beszerzési igény kielégítésére
AJK megvizsgálta, hogy létezik-e reális alternatíva beszerzési igénye kielégítésére, mely során az alábbi
megállapításokra jutott:
jelenleg használt humánügyviteli rendszer helyett egy új alaprendszer kialakítása, majd erre építve új
funkciók megvalósítása mind erőforrás, mind költség, mind pedig időbeli átfutás szempontjából rendkívül
előnytelen lenne. Az új alaprendszer kialakítása kapcsán elvégzendő fejlesztési folyamat főbb lépéseit
figyelembe véve a műszaki tervezés, fejlesztés, tesztelés, oktatás, migráció és élesítés során felmerülő
feladatok gyakorlatilag új („zöldmezős”) beruházásnak tekinthetőek. Egy új alaprendszer kialakítása
esetén a régi rendszerekben elérhető historikus adatok új rendszerbe történő migrációjának elvégzése
önmagában jelentős plusz feladatot és költséget jelentene. Figyelembe véve a már kialakított és jelenleg
meglévő rendszert, becslésünk szerint egy új, általános alaprendszer kialakítása - a közbeszerzési eljárás
átfutási idején túl - legkevesebb 12-18 hónapot venne igénybe. Az új alaprendszer kialakítására beruházás
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oldalról nagyságrendileg nettó 600-700 millió Ft vállalkozási díjjal számítható, nettó 135 000 Ft/napidíjjal
és kb. 4700 becsült szakértői nappal számolva.
Egy humánügyviteli informatikai rendszerre történő átállás, egy új rendszer bevezetésének várható
időszükséglete számításaink szerint kb. 12-18 hónapot venne igénybe. Szakmailag ennél rövidebb idő
alatt ilyen nagy kiterjedésű és struktúrájú kritikus rendszert nem lehet és nem megalapozottan bevezetni,
addig pedig a működés folyamatosságának biztosítása miatt működnie kell a régi rendszernek is. A
jelenlegi informatikai rendszert évtizedek óta és jelenleg is működteti az AJT az AJK számára, és ezek a
rendszerek szervesen kapcsolódnak a mindennapi, gördülékeny működéséhez.
A jelenleg használt humánügyviteli rendszer helyett egy teljesen új rendszer bevezetésének alternatívája,
illetve egy új szállítóval történő szerződéskötés olyan működési, hatékonysági, időbeli és forrás
kockázatot, továbbá ráfordítást jelentene, amelyet az AJK a jogszabályban előírt kötelezettségeinek
teljesítése miatt nem vállalhat. Egyértelműen kijelenthető, hogy ilyen komplex, az Ajánlatkérő
sajátosságaira szabott humánügyviteli rendszer más szállítótól való beszerzése és fejlesztése rendkívül
idő- és költségigényes beruházást jelentene.
Tekintettel arra, hogy ezen eljárást megelőzően AJK 2004-ben nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, és
annak alapján került sor a szolgáltatási szerződés megkötésére, ezért a verseny hiánya nem annak a
következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát AJK a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta
volna meg.
3. Kizárólagosság megváltására tett intézkedések.
AJK megkereséssel fordult AJT felé a kizárólagosság megváltása érdekében. A megkeresés alapján AJT
arról nyilatkozott, hogy az általuk fejlesztett rendszerek vonatkozásában az üzletpolitikájuk a kezdetek óta
változatlan, azaz a rendszer fejlesztési jogait nem kívánja értékesíteni és a szerzői jogi kizárólagosságáról
nem áll szándékukban lemondani.
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:
2022/01/10 (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)
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x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Debreceni Egyetem a Kbt. 98. § (2) c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplő, az Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felkérésével hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást indított, az alábbi indokok alapján:
1., Kizárólagos jog fennállása
A Debreceni Egyetem (AJK) 2004-ben nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, melynek eredményeképpen 2005.07.30án az AJKD és az International System House Kft. (ISH) között szolgáltatási szerződés megkötésére került sor.
A szerződés részét képezte a vállalkozó ajánlata alapján a JDolBer munkaügyi, TB- és bérszámfejtési rendszer
biztosítása, annak továbbfejlesztése, funkcionális bővítése, új modulok bevezetése, karbantartása, követése és
támogatása, valamint oktatása. Az ISH ezen szolgáltatásokat alvállalkozóján, az Orgware Kft-én (AJT) keresztül
biztosította. Az AJKD és az ISH között létrejött szerződés lejárát követően - közbeszerzési eljárást követően - az AJK
és az AJT szerződéseket kötött 2014-ben, 2015-ben és 2017-ben.
A jelenleg hatályos szerződés XI. pontja tartalmazza a szerzői-, felhasználási és egyéb jogokat. A XI.6. pont alapján
AJK-t kizárólag felhasználási (licenc), programhasználati jog illeti meg. Ebből megállapítható, hogy AJK nem
rendelkezik további jogokkal a szoftvert illetően, így sem a szoftver módosítására, bármilyen átdolgozására vagy
továbbfejlesztésére sem. Tekintettel arra, hogy AJK kizárólag programhasználati jogosultsággal rendelkezik a
szoftvert illetően, így semmilyen jogosultsággal, azaz a szoftver bármelyen más többszörözésére, átdolgozására,
feldolgozására, fordítására, szoftver bármilyen más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is -, valamint ezek
eredményének többszörözésére annyiban, amennyiben e felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerűen
megszerző személy a szoftver rendeltetésével összhangban végzi, AJK nem rendelkezik.
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Az AJT által tett kizárólagossági nyilatkozat tartalmazza, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(Szjt.) 59.§ (1) bek. szerint az AJT kizárólagos joga kiterjed a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a
fordításra, a szoftver bármely más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének
többszörözésére annyiban, amennyiben e felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerűen megszerző
személy a szoftver rendeltetésével összhangban végzi. Tartalmazza továbbá, hogy e kizárólagossági jogokat AJK
tudomásul vette.
A szerződés XI. pontja rendezi a szerzői-, felhasználási- és egyéb jogokat. Ennek alapján a JDolBer Rendszerhez
harmadik fél nem férhet hozzá, továbbá harmadik fél semmilyen módon nem férhet hozzá az AJK-nek a szerződés
keretében létrejövő művekhez és szellemi alkotásokhoz, mert azok szerzői joga illetve tulajdonjoga az AJT-t illeti
meg, az AJK-nak kizárólag felhasználási, programhasználati joga van. Az AJK a JDolBer Rendszer forráskódja felett
nem rendelkezik.
A társaság tulajdonosaitól kapott felhatalmazás alapján az AJT a szoftverrendszer forgalmazási, módosítási,
bárminemű továbbfejlesztési, karbantartási és jogszabály-követési jogával - beleértve bármilyen adatinput/
adatoutput kapcsolat kiépítését - kizárólagosan rendelkezik. Erre tekintettel egyértelműen kijelenthető, hogy az
említett programrendszer működésével, használatával kapcsolatos bárminemű funkcionalitásbeli módosítást
kizárólag az AJT végezhet, mivel a továbbfejlesztésre és karbantartásra kerülő modulok szoftverfejlesztését is ő
végzi.
A Kbt. 98. § (2) c) pontja alapján a kizárólagos jogok (így a saját fejlesztések és a saját fejlesztések szerzői jogi
védelme) védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, az AJT köthető meg a közbeszerzési eljárás
szerződése. Az AJT nem járult hozzá az általa fejlesztett programok forráskódjainak, tartalmának harmadik
személy részére történő átadásához, így ezekre vonatkozóan a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. tv. alapján a jogi
védelem az AJT-t illeti meg.
Folyt.: VI.4.3. pontban.
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Debreceni Egyetem (0439/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ágnes
Telefon: +36 52512700 73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1083 DE Böszörményi Campus csatornahálózat ép.
Hivatkozási szám: EKR001417292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem, a Böszörményi úti Campus megjelölt területein keletkező csapadékvíz összegyűjtésre
szolgáló csapadékvíz elvezető csatornarendszerének kiépítését, a szükséges építési munkafolyamatainak
kivitelezését tervezi.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DEK-1083 DE Böszörményi Campus csatornahálózat ép.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111290-7

Kiegészítő szójegyzék

45214400-4
45232450-1
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138-144., (hrsz.: 19554, 19555,
19548/2, 19548/3), illetve a Károli Gáspár utca egyes szakasza (hrsz.: 19556/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus megjelölt területein keletkező esővíz
összegyűjtésére szolgáló csapadékvíz elvezető csatornarendszerének kiépítésére. (Debreceni Egyetem,
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Böszörményi úti Campus, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138-144., (hrsz.: 19554, 19555, 19548/2, 19548/3), illetve
a Károli Gáspár utca egyes szakasza (hrsz.: 19556/1))
A beruházás során tervezetten megvalósul, egy olyan csapadékvíz gyűjtő hálózat kiépítése, mellyel összegyűjtésre
kerülnek a Böszörményi úti Campuson levő Fényház, Magház, „C” épület, Veres Péter Kollégium, Diákszálló,
Teniszcsarnok, Munkacsarnok és Kecskeméti János Tornacsarnok épületeinek és határolt környezeteinek
burkolt felületein keletkező csapadékvizei. Az összegyűjtött víz az Akadémia kert utcán kiépülő további
csatornaszakaszon részben elszikkasztásra kerül a Campus távolabbi területein, illetve részben a többlet víz
bevezetésre kerül a Tócó-patakba, a Károli Gáspár utcai csapadékvíz hálózatba való bekötése után.
A beruházás a Böszörményi úti Campus területén megvalósuló csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítésére,
a terület infrastruktúra fejlesztésére irányul.
A beruházás során létrejövő létesítménnyel kapcsolatos fő fizikai paraméterek szakaszokra bontottan:
• Csatorna jele: CS-1-0
Helye: Debrecen 19556/1, 19554, 19548/2 hrsz.
Hossza: 705,80 m
• Csatorna jele: CS-1-2
Helye: Debrecen 19554, 19555 hrsz.
Hossza: 245,80 m
• Csatorna jele: CS-1-2-2
Helye: Debrecen 19555 hrsz.
Hossza: 51,18 m
• Csatorna jele: CS-1-2-3
Helye: Debrecen 19555 hrsz.
Hossza: 159,72 m
• Csatorna jele: CS-1-2-4
Helye: Debrecen 19555, 19554, 19548/3 hrsz.
Hossza: 66,70 m
• Csatorna jele: CS-1-2-5
Helye: Debrecen 19555, 19554, 19548/3 hrsz.
Hossza: 71,75 m
A csatornaszakaszok összesen: 1300,95 m
A további követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és organizációs
leírásban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakembernek az MV-VZ
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min.0,
max. 24 hó) 20
2 3. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 246 - 648784
(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: DEK-1083 DE Böszörményi Campus csatornahálózat ép.
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 - 025016 (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
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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:
Ajánlatkérő a TED-en 2021/S 246-648784 számon és a Közbeszerzési Értesítőben 25016/2021 számon
megjelent ajánlati felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdése szerint visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0424/2022)
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: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12657331241
Postai cím: Kacsa Utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Ildikó
Telefon: +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax: +36 12249670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.diakhitel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.diakhitel.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: Egyéb hitelnyújtás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számlavezető rendszer továbbfejlesztés, támogatás
Hivatkozási szám: EKR001025422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

285

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján az általa használt BOSS számlavezető rendszereket érintő fejlesztésekkel
kapcsolatos feladatokra igény szerint jogosult, de nem kötelezett a szerződés időtartama alatt. A fejlesztésekkel
kapcsolatos feladatok részletes műszaki tartalmát Ajánlatkérő az üzleti igény felmerülését követően az írásbeli
konzultációk során rögzíti . Ajánlattevő a szoftverfejlesztés keretében a BOSS számlavezető szoftveralkalmazások
(programok) tervezését, fejlesztését, tesztelését, hibajavítását és oktatását végzi a keretmegállapodásban
definiáltak szerint.
Ajánlattevő a tervezés keretében az üzleti igények és műszaki követelmények alapján részletes specifikációt készít,
majd annak elfogadását követően a programokban végrehajtja a szükséges fejlesztéseket és elkészíti / aktualizálja
a program dokumentációkat. Ajánlattevő az általa elvégzett sikeres fejlesztői teszteket követően a módosított
szoftvert átadja Ajánlatkérő számára tesztelésre és a tesztelésben szakértői közreműködést nyújt. A tesztek során
feltárt hibákat kijavítja, a szoftvert ezek alapján módosítja és a hibamentesen futó verziót Ajánlatkérő részére
átadja. Ajánlatkérői oldali végső sikeres felhasználói tesztet követően a verzió éles üzemű betöltésében szakértői
közreműködést biztosít.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12483200 (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: Számlavezető rendszer 1. írásbeli konzultáció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Moratórium:
A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben kihirdetett fizetési moratórium meghosszabbításra került 2021.10.31-ig,
ezt követően, 2021.11.01-től előreláthatólag 2022.06.30-ig pedig egy újabb, de már csak rászorultsági alapon
igényelhető fizetési moratórium lép életbe.
A fejlesztés célja a DH1, DH2, DH3, DH4 és DH5 rendszerek módosítása, a moratórium hosszabbítással, valamint az
új moratórium bevezetésével kapcsolatban végrehajtandó feladatok miatt
- Moratórium meghosszabbítása,
- Új moratórium bevezetése
- KHR üzenetküldés módosítása
- Tömeges levél küldés funkció a moratórium végét követően
- AVIR adatszolgáltatás bővítése
Képzési hitel módosítása:
- Képzési hitelek – DH4 és DH5 modul fejlesztés a műszaki leírás szerint
Részletesen a műszaki leírásban.
Fejlesztői óraszám:
- Moratórium: 544 óra
- Képzési hitelek módosítása: 208 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
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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 196 - 511539
(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: Számlavezető rendszer 1. írásbeli konzultáció
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:
2021/11/29 (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: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11762762241
Postai cím: Vályog Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@online.hu
Telefon: +36 14370700
Internetcím(ek): (URL) www.online.hu
Fax: +36 14370702
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12483200
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12483200
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 neve és adószáma: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószáma: 11762762-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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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:
2022/01/10 (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
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3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Diákhitel Központ Zrt. az integrált informatikai rendszere, a BOSS szoftverrendszer kifejlesztőjét, a szerzői jog
kizárólagos jogosultját, az Online Zrt.-t hívta fel ajánlattételre.
A Kormány még 2000-ben, az 1105/2000. (XII.8.) Korm. határozatában döntött a hallgatói hitelrendszer elveiről
és a bevezetés érdekében elvégzendő feladatokról. Ebben az oktatási miniszter és a pénzügyminiszter
feladataként határozta meg - egyebek mellett - a hallgatói hitelrendszer bevezetésének jogszabályi,
szervezeti, finanszírozási, adminisztratív és technikai részleteinek kidolgozását. Rendelkezett arról, hogy a
Magyarországon kialakítandó hallgatói hitelrendszert az országban egyetlen szervezet a Diákhitel Központ
működteti.
Az Oktatási Minisztérium, illetve a Felsőoktatási Fejlesztési Programok Irodája a Kormány döntésének
végrehajtása körében a hallgatói hitelrendszer egyedi igényeinek megfelelő informatikai rendszer kifejlesztésére
2001 év elején hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított és folytatott le. A
komplex rendszer megvalósítása a hardverelemeken kívül magában foglalta a Diákhitel Központ specifikus
igényeinek megfelelő integrált szoftverprogramrendszer kifejlesztését.
A közbeszerzési eljárás eredményeként az Oktatási Minisztérium 2001. május 25-én kötötte meg az eljárás
nyertes ajánlattevőjével, az Online Üzleti Informatikai Rt.-vel a Fővállalkozó Szerződést, melyet 3. sz. alatti
mellékletként csatolunk. Ezen túlmenően a teljes körűség érdekében 4. sz. és 5. sz. mellékletként csatoljuk
azokat a Vállalkozási Szerződéseket, amelyeket a Fővállalkozási Szerződést követően kötött a Diákhitel
Központ Zrt., Online Üzleti Informatikai Rt.-ből Online Üzleti Informatikai Zrt.-vé alakult gazdasági társasággal.
A Fővállalkozói Szerződésben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései alapján a
Diákhitel Központ Zrt. szerződéses jogelődje, az Oktatási Minisztérium a BOSS rendszer egyedi sajátosságaira
tekintettel az Online Üzleti Informatikai Rt. kizárólagos szerzői jogát elfogadta, meghagyta, az nem került
átruházásra, csak szűkebb körben került felhasználási jog biztosításra. Ajánlatkérő számlavezető rendszere
meglévő funkcióinak módosítása valamint a törvényi megfelelőség és a felmerülő üzleti igények alapján egyéb
új funkciók kialakítása a jelenlegi számlavezető rendszerben célszerű és gazdaságos. A meglevő számlavezető
rendszer helyett új számlavezető rendszer bevezetése ezen kiegészítő funkciók megvalósítása érdekében
gazdaságilag nem racionális és időráfordítása miatt sem jelent valós alternatívát
Az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy
nem tekinthető reális alternatív beszerzési igény egy új hallgatói hitelrendszer egyedi igényeinek megfelelő
informatikai rendszer kifejlesztése. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés
tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő.
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0249/2022)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kaizer Balázs
Telefon: +36 704257817
E-mail: kaizer.balazs@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DKÜ Portál üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001528462021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra
biztosítása és annak üzemeltetése 15 hónapos határozott időtartamra 2023.03.31. napjáig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 99750000 (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: DKÜ Portál üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Antenna Hungária Zrt. székhelye (1119 Budapest, Petzval József
u. 31-33.) és ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális Kormányzati Ügynökség Portál működéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra
biztosítása és annak üzemeltetése, az alábbiak szerint:
• Üzemeltetés fizikai környezetének (hardver, operációs rendszer, virtualizációs szoftver, adatbázis szerver,
valamint hálózati infrastruktúra) biztosítása és üzemeltetése
• Az éles környezet 7*24 órás rendelkezésre állásának biztosítása
• ISO27001 előírásainak megfelelő fizikai biztonsági szint és üzemeltetési eljárások
• 4db virtuális környezet biztosítása az alábbiak szerint:
- 1 éles környezet
- 1 fejlesztői környezet

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

293

- 1 teszt környezet
- 1 hibareprodukálási környezet
• Az éles, fejlesztői és teszt környezetek napi rendszeres mentése
• Alkalmazások félévenkénti visszatöltési tesztje
• Alkalmazások release-váltása
• Adatbázis-üzemeltetés
• Rendszerek proaktív felügyelete monitoring eszközökkel
• Naplózás és naplóesemény feldolgozás
• Security Operation Center (SOC) szolgáltatás
A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza. A jelen eljárás jogalapját képező
műszaki-technikai körülmények: A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő. Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c)
pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: AK az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján
értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.
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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 247 - 654497
(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: DKÜ Portál üzemeltetés
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:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10834730244
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
Internetcím(ek): (URL) https://www.ahrt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99750000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99750000
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 neve, székhelye, adószáma: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és
Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1119 Budapest, Petzval József utca
31-33.; adószáma 10834730-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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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.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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:
x 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
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A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő „Digitális Kormányzati Ügynökség Portál rendszerének működéséhez szükséges hardver, szoftver és
hálózati
infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése” tárgyban hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást folytatott le a
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt
kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel egyedül ez a gazdasági szereplő rendelkezik a Portál
rendszer
üzemeltetéséhez szükséges hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra környezettel és a teljeskörű
üzemeltetéséhez szükséges
kompetenciával és emberi erőforrásokkal. Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére,
mivel az új Portál üzembehelyezéséig ez közel bruttó 400.000.000,- Ft többletköltséget és magas működési
kockázatot jelentene,
illetve a szolgáltatás időszakos szüneteltetését tenné szükségessé;, ezzel lehetetlenné téve az Ajánlatkérő
jogszabályban foglalt
feladatai ellátását. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt
indokolatlanul szűkítő
módon került volna meghatározásra.
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IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0058/2022)
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: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24417
Postai cím: Váci út 133.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Soltész Adrienn
Telefon: +36 306167486
E-mail: adrienn.soltesz@idomsoft.hu
Fax: +36 17950447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): wwww.idomsoft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): wwww.idomsoft.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: 100 %-os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Informatika
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás szakértői erőforrás beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szakértői erőforrás beszerzésére vonatkozó keretmegállapodásból versenyújranyitások 2021. év IV.negyedévről
tájékoztató.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 345 144 000 (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: Keretmegállapodás szakértői erőforrás beszerzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 133.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Idomsoft Zrt. hazai forrásból megvalósuló, alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazásfejlesztési
feladataihoz - beleértve a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3. mellékletében meghatározott és kapcsolódó
rendszerekkel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és/vagy alkalmazás-fejlesztési feladatokat is (ide értve az ezen
szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt tervezési, minőségbiztosítási és igazgatás-szervezési szolgáltatásokat is)szükséges
szakértői erőforrások beszerzése. A beszerzés mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére
rendelkezésre
álló nettó keretösszeg 2 100 000 000 Ft.
A teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek):
- minőségbiztosítási szakember
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- IT biztonsági szakember
- igazgatásszervező
- rendszerszervező
- architektúra tervező
- teszttervező/tesztelő
- programozó/programtervező
- üzemeltetés-támogató
A keretmegállapodás időtartama alatt elvégzendő feladatok köre az egyes eseti szerződések esetén az Ajánlatkérő
igényei szerint
szűkülnek. Az adott megrendelésben ellátandó feladatok köre az egyes eseti szerződések feladat
meghatározásában kerül
rögzítésre. Ezek a feladatok a következőek:
- Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok
- Rendszerfejlesztési és szervezési feladatok
- Igazgatás- és ügyvitel szervezési feladatok
- Igazgatási rendszertervezés
- Informatikai rendszertervezés
- Architektúra tervezés
- Infrastruktúra tervezés
- Programtervezés, programozás
- Teszttervezési és megvalósítási feladatok
- Rendszerdokumentációk készítése és frissítése
- Rendszerintegrációs feladatok
- IT biztonsági/üzemeltetési dokumentációk elkészítése
- üzemeltetés-támogatási tevékenység
- oktatási feladatok
A fejlesztési feladatok során a feladat jellegétől függően az eseti szerződésrögzítésre kerül, hogy Nyertes
Ajánlattevőtől milyen
technológiai fázisok elvégzését várja el Ajánlatkérő.
A beszerzésben érintett rendszerekben a kiszolgált személyek száma meghaladja a 13 334 főt és a rendszerek
adatállománya a
133 340-t.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása 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 szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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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: 2017 /S 210 - 436493
(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: 32000/182/2018.T Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás szakértői erőforrás beszerzésére
2021/IV.
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:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

Hivatalos név: TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budaörsi út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ULYSSYS Számitástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Easyway Systems Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hauszmann Alajos utca 3/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Schweidel utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 345 144 000
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:
Eljárás típusa: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás második része
szerinti versenyújranyitás.
Jelen hirdetmény feladására a Kbt. 37.§ (4) bekezdés alapján, a 2021. IV. negyedév vonatkozásában került
sor.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

A VI.3. pont a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket tartalmazza:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma a KM-ben:
1)
Neve: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt felelősségű Társaság
Címe: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Adószám: 12218778-2-42
2)
Neve: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Címe: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Adószám: 10720534-2-41
És
Neve: Easyway Systems Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Címe: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b
Adószám: 25409080-2-43
Közös ajánlattevő
3)
Neve: MultiContact Consulting Kft.
Címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12965580-2-43
És
Neve: EN-CO Software Zrt.
Címe: 1118 Budapest, Schweidel utca 5.
Adószám: 14605017-2-06
És
Neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Adószám: 12928099-2-44
Közös ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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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: 1026
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (26478/2021)
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: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
Telefon: +36 23414617
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági gépek karbantartása és szervizelése
Hivatkozási szám: EKR000527082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Landini Powermaster 210 mg. vontató 2009
Landini Vision 95 mg. vontató 2008
New Holland T 7030 mg. vontató 2010
New Holland M 135 mg. vontató 1999
John Deere 6330 mg. vontató 2009
John Deere 6910, mg. vontató 2001
John Deere 6920 mg. vontató 2002
John Deere 3400 teleszkópos rakodógép 2010
GEHL rakodógép 2001
Dondi 805-ös talaj lazító 2013
RABEWERK SUPER A 14QM váltvaforgató eke 1999
IH 630 összecsukható tárcsa 2008
ABK 5,6 ásóborona 1999
Függesztett műtrágyaszóró 2000
GREEN MASTER 6000 rétborona 2018
VOGELNOOT MASTER DRILL gabona vetőgép 2000
JOHN DEERE szemenkénti vetőgép 2008
KUHN BK 320 szárzúzó 2013
Bálaszállító pótkocsi 2000
OL/ZDK 120 B bálaszállító pótkocsi 2018
FARMTECH SUPERFEX 1200 OPT szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH SUPERFEX 1200 OPT szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH MEGAFEX 1700 T szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH DP 800 billenős pótkocsi 2010
CREINA CGKC-5300 hígtrágya kijuttató tartálykocsi 2010
MBP-6,5 pótkocsi 2005
KRONE 3000 fűkasza 2015
CLAAS DISCO 3150 PLUS függesztett tárcsás kasza 2018
CLAAS DISCO 3150 PLUS függesztett tárcsás kasza 2017
CLAAS VOLTO 52 függesztett rendterítő 2018
CLAAS LINER 2600 rendképző 2019
CLAAS ROLLANT 375 RC fixkamrás körbálázó 2018
KRONE RP 1550 körbálázó 2009
CASE 540 szögletes nagybálázó 2006
SUPERTINO ABS 15S hengerbála csomagoló 2013
KEANEN CLASSIC takarmány keverő-kiosztó pótkocsi 2006
VERTI-MIX 951 keverő-kiosztó kocsi 2018
Landini Landpower 165 traktor, gy.év 2010
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Landini Vision 95 traktor, gy.év 2005
John Deere 5500N traktor, gy.év 2001
Creina szennyvízszippantó gy-év 2010
Agrogép Dekt 215 ivóvíz szállító, gy.év 2004
Egyedi középtengelyes pótkocsi gy.év 2018
Fliegl pótkocsi, gy.év 2003
Agromasin pótkocsi gy.év 1990
Fliegl pótkocsi, gy.év 2005
Hódgép pótkocsi, gy.év 1992
Erdőgép pótkocsi, gy.év 1986
Hódgép pótkocsi, gy.év 1994
Mezőpép ASZP 5L állat szállító pótkocsi gy.év 1986
Mc Cormick GM50 traktor, gy.év 2009
MTZ 82 traktor, gy.év 1987
MTZ 82 traktor, gy.év 1980
Same Solaris traktor, 1996
Holder C230 traktor,gy.év 1998
Landini Ghibli 95 traktor, gy.év 2004
Dieci MiniAgri teleszkópos rakodó, gy.év 2009
Agromasin szennyvízszippantó gy.év 1987
Hódgép traktor pótkocsi, gy.év 1992
Bagod traktor pótkocsi gy.év 1986
Egyedi Konténerszállító pótkocsi 2000
New Holland T6050 2000
Hyundai targonca 2006
Deutz Fahr mg. vontató 2009
MTZ-82 mg. vontató 2001
MTZ-82 mg. vontató 2001
John Deere 6400 mg. vontató 1998
Massey Ferguson mg. 2001
Metaltech pótkocsi 12t 2006
Metaltech pótkocsi 12t 2006
Mezőgazdasági pótkocsi 6t 2001
7730 John Deere mg. vontató 2008
2056 John Deere kombájn 1997
CLARK CMP 25D emelővillás targonca 2001
DV 1733 diesel targonca 1975
Wintersteiger parcellakombájn 2019. évjárat
Wintersteiger vetőgép 2019. évjárat
MTZ 892 mg vontató 2014
MTZ 80 mg. vontató 2000
MTZ 80 mg. vontató 2000
THOMAS 1355 önjáró rakodógép 2001
MTZ-921.4 traktor, 8 éves
Schauman rázógép, kb. 40-50 éves
Műtrágyaszóró
Tárcsa FFT 3,6 , kb. 40 éves
Agrifix 3 YDG417 nehézpótkocsi, 25 éves
Calderoni Talajmaró (oldaltalajmaró), kb. 10 éves
Toyota Tonero targonca, kb. 20 éves
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Forrás 1000 AXIVL vont.permetezőgép, 8 éves
KB 303 típusú szárzúzó 2,4 m, 10 éves
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 53476500 (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: Bőszénfa telephely általános gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Bőszénfa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes gép:
New Holland T 7030 mg. vontató 2010
New Holland M 135 mg. vontató 1999
Dondi 805-ös talaj lazító 2013
RABEWERK SUPER A 14QM váltvaforgató eke 1999
IH 630 összecsukható tárcsa 2008
ABK 5,6 ásóborona 1999
Függesztett műtrágyaszóró 2000
GREEN MASTER 6000 rétborona 2018
VOGELNOOT MASTER DRILL gabona vetőgép 2000
JOHN DEERE szemenkénti vetőgép 2008
KUHN BK 320 szárzúzó 2013
Bálaszállító pótkocsi 2000
OL/ZDK 120 B bálaszállító pótkocsi 2018

Kiegészítő szójegyzék
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FARMTECH SUPERFEX 1200 OPT szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH SUPERFEX 1200 OPT szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH MEGAFEX 1700 T szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH DP 800 billenős pótkocsi 2010
CREINA CGKC-5300 hígtrágya kijuttató tartálykocsi 2010
MBP-6,5 pótkocsi 2005
KRONE 3000 fűkasza 2015
KRONE RP 1550 körbálázó 2009
CASE 540 szögletes nagybálázó 2006
SUPERTINO ABS 15S hengerbála csomagoló 2013
KEANEN CLASSIC takarmány keverő-kiosztó pótkocsi 2006
VERTI-MIX 951 keverő-kiosztó kocsi 2018
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Ebből átalánydíjas gépek:
New Holland T 7030 mg. vontató 2010
New Holland M 135 mg. vontató 1999
FARMTECH SUPERFEX 1200 OPT szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH SUPERFEX 1200 OPT szervestrágyaszóró 2010
FARMTECH MEGAFEX 1700 T szervestrágyaszóró 2010
KRONE 3000 fűkasza 2015
KRONE RP 1550 körbálázó 2009
CASE 540 szögletes nagybálázó 2006
VERTI-MIX 951 keverő-kiosztó kocsi 2018
Vállalkozó feladatai nem átalánydíjas gépek esetében:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos
egyeztetés a gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(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:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Bőszénfa telephely LANDINI, CLAAS, GEHL gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Bőszénfa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes gép:
Landini Powermaster 210 mg. vontató 2009
Landini Vision 95 mg. vontató 2008
GEHL rakodógép 2001
CLAAS DISCO 3150 PLUS függesztett tárcsás kasza 2018
CLAAS DISCO 3150 PLUS függesztett tárcsás kasza 2017
CLAAS VOLTO 52 függesztett rendterítő 2018
CLAAS LINER 2600 rendképző 2019
CLAAS ROLLANT 375 RC fixkamrás körbálázó 2018
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Átalánydíjas gépek: Landini Vision 95 mg. vontató 2008
Vállalkozó feladatai nem átalánydíjas gépek esetében:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés
alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak,
vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos
egyeztetés a gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
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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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Bőszénfa telephely JOHN DEERE gépek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Bőszénfa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes gép:
John Deere 6330 mg. vontató 2009
John Deere 6910, mg. vontató 2001
John Deere 6920 mg. vontató 2002
John Deere 3400 teleszkópos rakodógép 2010
JOHN DEERE szemenkénti vetőgép 2008
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Ebből átalánydíjas gépek:
John Deere 6910, mg. vontató 2001
John Deere 6920 mg. vontató 2002
John Deere 3400 teleszkópos rakodógép 2010
Vállalkozó feladatai nem átalánydíjas gépek esetében:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés
alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak,
vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
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- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos
egyeztetés a gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Kaposvár telephely általános gépek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes gép:
Creina szennyvízszippantó gy-év 2010
Agrogép Dekt 215 ivóvíz szállító, gy.év 2004
Egyedi középtengelyes pótkocsi gy.év 2018
Fliegl pótkocsi, gy.év 2003
Agromasin pótkocsi gy.év 1990
Fliegl pótkocsi, gy.év 2005
Hódgép pótkocsi, gy.év 1992
Erdőgép pótkocsi, gy.év 1986
Hódgép pótkocsi, gy.év 1994
Mezőpép ASZP 5L állat szállító pótkocsi gy.év 1986
Mc Cormick GM50 traktor, gy.év 2009
MTZ 82 traktor, gy.év 1987
MTZ 82 traktor, gy.év 1980
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Same Solaris traktor, 1996
Holder C230 traktor,gy.év 1998
Dieci MiniAgri teleszkópos rakodó, gy.év 2009
Agromasin szennyvízszippantó gy.év 1987
Hódgép traktor pótkocsi, gy.év 1992
Bagod traktor pótkocsi gy.év 1986
Egyedi Konténerszállító pótkocsi 2000
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 80
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Kaposvár telephely LANDINI gépek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Átalánydíjas gépek:
Landini Landpower 165 traktor, gy.év 2010
Landini Vision 95 traktor, gy.év 2005
Landini Ghibli 95 traktor, gy.év 2004
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
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- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől
számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos egyeztetés a
gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Kaposvár telephely JOHN DEERE gép
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
John Deere 5500N traktor, gy.év 2001
gép karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
(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 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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 80
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Keszthely telephely általános gépek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Keszthely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes gép
New Holland T6050 2000
Hyundai targonca 2006
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Ebből átalánydíjas gép: New Holland T6050 2000
Vállalkozó feladatai nem átalánydíjas gépek esetében:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés
alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak,
vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől
számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos egyeztetés a
gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Atkár, Tass-puszta telephely általános gépek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Atkár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes gép
Deutz Fahr mg. vontató 2009
MTZ-82 mg. vontató 2001
MTZ-82 mg. vontató 2001
Massey Ferguson mg. 2001
Metaltech pótkocsi 12t 2006
Metaltech pótkocsi 12t 2006
Mezőgazdasági pótkocsi 6t 2001
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Ebből átalánydíjas gépek:
Deutz Fahr mg. vontató 2009
Massey Ferguson mg. 2001
Vállalkozó feladatai nem átalánydíjas gépek esetében:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés
alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak,
vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
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- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos
egyeztetés a gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Atkár, Tass-puszta telephely JOHN DEERE gép
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Atkár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Átalánydíjas gép: John Deere 6400 mg. vontató 1998
gép karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől
számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos egyeztetés a
gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Iregszemcse telephely általános gépek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Iregszemcse
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CLARK CMP 25D emelővillás targonca 2001
DV 1733 diesel targonca 1975
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 80
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2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Iregszemcse telephely JOHN DEERE gépek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Iregszemcse
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Átalánydíjas gépek:
7730 John Deere mg. vontató 2008
2056 John Deere kombájn 1997
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai átalánydíjas gépek esetében:
- Az átalánydíjas gépek szezon előtti műszaki átnézése, állapotfelmérése, a gépek szezonmunkákra történő
felkészítése.
- Soron kívüli szervízszolgáltatás biztosítása az akadálymentes munkavégzés érdekében, a műszaki meghibásodás
bejelentésétől
számított 8 órán belül a hibafeltárás megkezdése. Hibafeltárás megkezdésének minősül a telefonos egyeztetés a
gépkezelővel.
- Hétvégi rendelkezésre állás biztosítása (ügyelet).
- A kis- és nagyszervizek elvégzése.
- Klíma javítás
- Kiszállás.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 40
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
3. Átalánydíj (nettó Ft/negyedév) súlyszám: 40
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Iregszemcse Wintersteige gépek
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Iregszemcse
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Wintersteiger parcellakombájn 2019. évjárat
Wintersteiger vetőgép 2019. évjárat
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 80
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Herceghalom telephely általános gépek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Herceghalom
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MTZ 892 mg vontató 2014
MTZ 80 mg. vontató 2000
MTZ 80 mg. vontató 2000
THOMAS 1355 önjáró rakodógép 2001
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
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- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
(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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 80
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Cegléd telephely általános gépek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Cegléd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MTZ-921.4 traktor, 8 éves
Schauman rázógép, kb. 40-50 éves
Műtrágyaszóró
Tárcsa FFT 3,6 , kb. 40 éves
Agrifix 3 YDG417 nehézpótkocsi, 25 éves
Calderoni Talajmaró (oldaltalajmaró), kb. 10 éves
Toyota Tonero targonca, kb. 20 éves
gépek karbantartási és szerviz szolgáltatása, garanciaidő utáni szervizelés, javítás, üzemképes működésük
biztosítása, a szükséges alkatrészek, kenőanyagok biztosítása.
Vállalkozó feladatai közé tartozik:
- Üzemóra szerinti, vagy időszakos állapotfelmérés
- Kopó alkatrészek becsült időközönkénti cseréje (a gép szerviz könyvében ajánlottak szerint, a Megrendelővel
történt egyeztetés alapján)
- A meghibásodások javítása, alkatrészek, fődarabok cseréje
- A gépek szervízelésével kapcsolatos feladatok, nagy- és kisszerviz, amely tartalmazza az olajcserék, olaj- és
légszűrők, ékszíjak, vezérmű szíjak cseréjét és a szükséges kenőanyagok, alkatrészek biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

324

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 ajánlati árat a következők szerint értékeli az ajánlatkérő:
1. Eseti javítás esetén óradíj (nettó Ft/óra) súlyszám: 80
2. Kiszállási díj (nettó Ft/km) súlyszám: 10
II. Az alkatrész referencia árából megajánlott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 10
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 176 - 457873
(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
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A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Bőszénfa telephely általános gépek
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 - 016835 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bőszénfa telephely LANDINI, CLAAS, GEHL gépek
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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2021/12/23 (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: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 11376956203
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: kovacst@axial.hu
Telefon: +36 303764207
Internetcím(ek): (URL) www.axial.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: 6592000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Bőszénfa telephely JOHN DEERE gépek
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:
2021/12/23 (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: 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
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: 4950000
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: Kaposvár telephely általános gépek
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:
2021/12/23 (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: SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11778705205
Postai cím: Sajó Út 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: info@szalagro.hu
Telefon: +36 46505624
Internetcím(ek): (URL) www.szalagro.hu
Fax: +36 46509023
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: 13344000
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: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Kaposvár telephely LANDINI gépek
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:
2021/12/23 (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: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 11376956203
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: kovacst@axial.hu
Telefon: +36 303764207
Internetcím(ek): (URL) www.axial.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: 6005500
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Kaposvár telephely JOHN DEERE gép
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:
2021/12/23 (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: 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
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: 705000
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

331

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Keszthely telephely általános gépek
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 - 016835 (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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Atkár, Tass-puszta telephely általános gépek
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:
2021/12/23 (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: SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11778705205
Postai cím: Sajó Út 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: info@szalagro.hu
Telefon: +36 46505624
Internetcím(ek): (URL) www.szalagro.hu
Fax: +36 46509023
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: 8935000
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: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Atkár, Tass-puszta telephely JOHN DEERE gép
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:
2021/12/23 (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: 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
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: 2100000
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: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Iregszemcse telephely általános gépek
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:
2021/12/23 (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: Airport Szervíz Konzorcium kft
Nemzeti azonosítószám: 23508822243
Postai cím: Üllői Út 309
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: blaho.sandor@airportszerviz.hu
Telefon: +36 303177525
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: 1350000
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: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Iregszemcse telephely JOHN DEERE gépek
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:
2021/12/23 (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: 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
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: 3000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

336

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: Iregszemcse Wintersteige gépek
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:
2021/12/23 (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: Airport Szervíz Konzorcium kft
Nemzeti azonosítószám: 23508822243
Postai cím: Üllői Út 309
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: blaho.sandor@airportszerviz.hu
Telefon: +36 303177525
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: 1350000
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: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Herceghalom telephely általános gépek
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:
2021/12/23 (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: Airport Szervíz Konzorcium kft
Nemzeti azonosítószám: 23508822243
Postai cím: Üllői Út 309
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: blaho.sandor@airportszerviz.hu
Telefon: +36 303177525
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: 1596000
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: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Cegléd telephely általános gépek
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:
2021/12/23 (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: Airport Szervíz Konzorcium kft
Nemzeti azonosítószám: 23508822243
Postai cím: Üllői Út 309
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: blaho.sandor@airportszerviz.hu
Telefon: +36 303177525
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:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3549000
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 - Bőszénfa telephely általános gépek számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, mert nem nyújtottak be ajánlatot.;
7 - Keszthely telephely általános gépek számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, mert nem nyújtottak be ajánlatot. ;
Ajánlattevő neve székhelye és adószáma:
2. és 5. rész esetében: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG, (11376956203 6500 Baja, Szegedi Út 147.)
3. 6. 9. és 11. rész esetében: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, (10668586209 Magyarország 4181 Nádudvar, Bem József Utca 1.)
4. és 8. rész esetében: SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 3527 Miskolc, Sajó Út 4 11778705205)
10. és 12. rész esetében Airport Szervíz Konzorcium kft, (Magyarország 1195 Budapest, Üllői Út 309
23508822243)
13. és 14. rész esetében: Airport Szervíz Konzorcium kft, (Magyarország 1195 Budapest, Üllői Út 309
23508822243) és ZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
3527 Miskolc, Sajó Út 4 11778705205)
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

340

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (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:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0168/2022)
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: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobosné Gajdos Melinda
Telefon: +36 18199000
E-mail: dobosne.gajdos.melinda@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.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: Közút üzemeltetés, fenntartás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: POINTS rendszer szakértői támogatása
Hivatkozási szám: EKR001720402021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

343

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72224200-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Leszállítandó eredménytermékek, mérföldkövek
Ajánlatkérő az alábbi eredménytermékek leszállítását várja el nyertes ajánlattevőtől a minőségbiztosítás során:
I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése Megvalósíthatósági tanulmány Szerződéskötéstől számított 3
hónap
II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Szakmai minőségbiztosítási terv I. Szakasz lezárásától számított 1. hónap.
Véleményezett műszaki dokumentáció, értékelési szempontrendszer Az eljárást megindító felhívás megjelenése
Havi szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők
III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Többek között, kiegészítő tájékoztatás kérésekre adandó válaszok, értékelések, szakértői vélemények; Havi
szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők;
Az eljárást megindító felhívás megjelenésétől a szerződés megkötéséig.
A minőségbiztosítási tevékenység során nyertes Ajánlattevő a feladatának elvégzése során az alábbi
dokumentum típusokat állítja elő az Ajánlatkérő által meghatározott témákban a fent megjelölt teljesítési
határidőre:
• Megvalósíthatósági tanulmány
• Szakmai minőségbiztosítási terv
• Havi minőségbiztosítói jelentés
• Állásfoglalások (Ajánlatkérő részére, az eljárás tárgyára, tartalmára, a szállítandó termékek követelményeire,
minőségére vonatkozóan ad hoc jelleggel)
• Emlékeztetők az interjúkról, megbeszélésekről
• Véleményezett eredménytermékek és dokumentációk
Alkalmazott kompetenciák
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok teljes körű ellátását az ajánlatkérő tervezetten az
alábbi kompetenciákkal kívánja lefedni
Ssz: Szakasz, feladat Cikkszám Szolgáltatások Mennyiség Mennyiségi egység
1 I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
17 nap /fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 46 nap/fő
2 II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMBVMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
3 III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
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ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
A versenyújranyitás eredményeként nyertes ajánlattevővel keretszerződés került megkötésre, mellyel
összefüggésben Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, az ezen felüli rész
opcióként kezelendő.
A keretszerződés keretösszege 15.072.500,- Ft
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15072500 (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: POINTS rendszer szakértői támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Leszállítandó eredménytermékek, mérföldkövek
Ajánlatkérő az alábbi eredménytermékek leszállítását várja el nyertes ajánlattevőtől a minőségbiztosítás során:
I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése Megvalósíthatósági tanulmány Szerződéskötéstől számított 3
hónap
II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Szakmai minőségbiztosítási terv I. Szakasz lezárásától számított 1. hónap.
Véleményezett műszaki dokumentáció, értékelési szempontrendszer Az eljárást megindító felhívás megjelenése
Havi szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők
III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Többek között, kiegészítő tájékoztatás kérésekre adandó válaszok, értékelések, szakértői vélemények; Havi
szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők;
Az eljárást megindító felhívás megjelenésétől a szerződés megkötéséig.
A minőségbiztosítási tevékenység során nyertes Ajánlattevő a feladatának elvégzése során az alábbi
dokumentum típusokat állítja elő az Ajánlatkérő által meghatározott témákban a fent megjelölt teljesítési
határidőre:
• Megvalósíthatósági tanulmány
• Szakmai minőségbiztosítási terv
• Havi minőségbiztosítói jelentés
• Állásfoglalások (Ajánlatkérő részére, az eljárás tárgyára, tartalmára, a szállítandó termékek követelményeire,
minőségére vonatkozóan ad hoc jelleggel)
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• Emlékeztetők az interjúkról, megbeszélésekről
• Véleményezett eredménytermékek és dokumentációk
Alkalmazott kompetenciák
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok teljes körű ellátását az ajánlatkérő tervezetten az
alábbi kompetenciákkal kívánja lefedni
Ssz: Szakasz, feladat Cikkszám Szolgáltatások Mennyiség Mennyiségi egység
1 I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
17 nap /fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 46 nap/fő
2 II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMBVMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
3 III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
A versenyújranyitás eredményeként nyertes ajánlattevővel keretszerződés került megkötésre, mellyel
összefüggésben Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, az ezen felüli rész
opcióként kezelendő.
A keretszerződés keretösszege 15.072.500,- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 018 - 041734
(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: POINTS rendszer szakértői támogatása
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:
2021/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12669789243
Postai cím: Ipar utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@enet.hu
Telefon: +36 13730779
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: 15072500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15072500
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: Megvalósíthatósági
tanulmány készítése; Szakmai minőségbiztosítási feladatok a közbeszerzési eljárás előkészítési
szakaszában; Szakmai minőségbiztosítási feladatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során
HungaroFlow Tanácsadó Kft. (2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. 1.); 11963987-2-13
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
További információk:
A tárgyi eljárás versenyújranyitásként került lefolytatásra a DKM01ITMB21 számú keretmegállapodás
alapján. Jelen
eredményhirdetmény a Kbt. 37. § (4) bekezdése alapján negyedéves eredményhirdetménynek minősül.
A szerződés aláírásának dátuma: 2021. december 16. napja
Nyertes ajánlattevő:
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5.; 12669789-2-43.); Bluefield Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (1062 Budapest, Aradi utca 8.; 14110968-2-42.); Teqtos Kft. (1134 Budapest, Váci
út 33. I. em.; 25599617-2-41.); Alverad Technology Focus Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép.;
14544060-2-43.); közös ajánlattevők
További ajánlattevők:
KÜRT Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.; 11780359-2-43.); VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. (1111
Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.; 23477827-2-43. ); Vialto Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros
utca 19-21.; 12849675-2-43.); STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; 11782454-2-41.); 4Sales
Systems Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.; 12631186-2-17.); I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest,
Reáltanoda utca 19. 2. em. 18.; 24376451-2-41.) közös
ajánlattevők
Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.; 25445525-2-41.); Clarity Consulting
Kft. (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.;12735345-2-42.); Collective-Intelligence Kft. (7624
Pécs, Rókusalja u. 14.;22618227-2-02.); Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.,
12715244-2-44.); Königsberg Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 42.; 11698816-2-07.); VITAL
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MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; 14540767-2-41.); ViVeTech Zrt. (1118 Budapest,
Szüret u. 15., 27936030-2-43.); közös ajánlattevők
MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.; 12965580-2-43.) ajánlattevő
DX Digital Transformation Solutions Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30; 26679028-2-43..); eGOV Kft.
(1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.; 12870491-2-41.); KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út
31.; 12691908-2-44.); IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1117 Budapest, Buda-part tér 2.; 10304491-2-43.);
Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.; 14387591-2-41.) közös ajánlattevők
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. §-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:
2022/01/10 (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
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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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MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0299/2022)
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: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12226483241
Postai cím: Tomori Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jaksics Milán István
Telefon: +36 13463709
E-mail: jaksics.milan@mkkzrt.hu
Fax: +36 12336501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mkkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mkkzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Követeléskezelés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex A és B követeléskezelés keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR000266022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79940000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Komplex A és B” követeléskezelés keretmegállapodás alapján
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 20083209 (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: „KOMPLEX-B” követelésbehajtási feladatok 2021/1-1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79940000-5

További tárgyak:

72310000-1

Kiegészítő szójegyzék

72313000-2
72314000-9
72322000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LTV kategória: 0-50 %
Darabszám: 130 db
Kiadott ügyekre vonatkozó lejárt tőke összege (forint): 486 302 243 Ft
Kiadott ügyekre vonatkozó teljes lejárt követelés összege (forint): 645 759 360 Ft
A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, és a keretmegállapodásos eljárás 1. részében
rendelkezésre bocsájtott műszaki leírás tartalmazza.
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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:
II.2.1)
Elnevezés: „KOMPLEX-B” követelésbehajtási feladatok 2021/1-2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79940000-5

További tárgyak:

72310000-1
72313000-2
72314000-9
72322000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LTV kategória: 51-100 %
Darabszám: 184 db
Kiadott ügyekre vonatkozó lejárt tőke összege (forint): 1 404 615 144 Ft
Kiadott ügyekre vonatkozó teljes lejárt követelés összege (forint): 1 863 225 736 Ft
A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, és a keretmegállapodásos eljárás 1. részében
rendelkezésre bocsájtott 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 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: „KOMPLEX-B” követelésbehajtási feladatok 2021/1-3
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72310000-1

További tárgyak:

72313000-2
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Kiegészítő szójegyzék

72314000-9
72322000-8
79940000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LTV kategória: 100 % felett
Darabszám: 184 db
Kiadott ügyekre vonatkozó lejárt tőke összege (forint): 1 637 306 250 Ft
Kiadott ügyekre vonatkozó teljes lejárt követelés összege (forint): 2 376 749 380 Ft
A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, és a keretmegállapodásos eljárás 1. részében
rendelkezésre bocsájtott 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 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
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 053 - 133625
(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: „KOMPLEX-B” követelésbehajtási feladatok 2021/1-1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/21 (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: Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23565342213
Postai cím: Hold Utca 12
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: ehrlich.rezso@gmail.com
Telefon: +36 209108514
Internetcím(ek): (URL) https://www.behajtom.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6876800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5288186
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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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „KOMPLEX-B” követelésbehajtási feladatok 2021/1-2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/21 (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: Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23565342213
Postai cím: Hold Utca 12
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: ehrlich.rezso@gmail.com
Telefon: +36 209108514
Internetcím(ek): (URL) https://www.behajtom.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10958807

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

356

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8716463
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „KOMPLEX-B” követelésbehajtási feladatok 2021/1-3
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: 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: Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23565342213
Postai cím: Hold Utca 12
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: ehrlich.rezso@gmail.com
Telefon: +36 209108514
Internetcím(ek): (URL) https://www.behajtom.hu/
Fax:
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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: 7359692
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6078560
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.rész:
Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2700 Cegléd, Hold Utca 12;
23565342-2-13)
Legalteam Követeléskezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1096 Budapest, Vendel Utca 11;
12892659-2-43)
Work Out Service Korlátolt Felelősségű Társaság, (2040 Budaörs, Orgona Utca 43.; 14637023-2-13)
2.rész:
Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2700 Cegléd, Hold Utca 12;
23565342-2-13)
Legalteam Követeléskezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1096 Budapest, Vendel Utca 11;
12892659-2-43)
Work Out Service Korlátolt Felelősségű Társaság, (2040 Budaörs, Orgona Utca 43.; 14637023-2-13)
3.rész:
Cash&Collect Behajtó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2700 Cegléd, Hold Utca 12;
23565342-2-13)
Legalteam Követeléskezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1096 Budapest, Vendel Utca 11;
12892659-2-43)
Work Out Service Korlátolt Felelősségű Társaság, (2040 Budaörs, Orgona Utca 43.; 14637023-2-13)
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
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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
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0177/2022)
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: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
Telefon: +36 202048739
E-mail: darnai.andras@mvm.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmi.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: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás LIBRA fejlesztésekre
Hivatkozási szám: EKR000376262020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

361

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás LIBRA fejlesztésekre
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 29113200 (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: Libra MVM Fiók szállítói adatszolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Libra MVM Fiók szállítói adatszolgáltatás
A feladat megvalósítása során a mellékelt logikai adatmodellnek megfelelően, a struktúrában megadott adat
összeállítás és megadott táblastruktúra szerint elkészített, Libra rendszeren belüli adattáblák elkészítése.
Az elkészített adattáblák logikailag és jogosultsági szempontból elkülöníthető módon kerülnek kialakításra.
A táblákban elhelyezett adatok teljes állományra vonatkoznak, különbségképzés nem történik. Az elkészített
táblákban szereplő adatok átemelését, külső rendszer számára, MVMI oldal végzi.
A feladat két fázisra bomlik:
1 fázis: Törzsadat táblák kialakítása
2 fázis: BI táblák kialakítása
A végrehajtás során közös egyeztetés alapján 2021.10.17-ig Libra részről megtörténik az un. teszt adat táblák
kialakítása legalább egy tesztadattal feltöltve. 2021.10.24–ig az első fázis, 2021.11.08-ig a második fázis kialakítása.
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Ezt követően a tesztelés során történő rendelkezésre állás Libra oldalról.
(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: Közbesz KM feltételeinek teljesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzési keretmegállapodás feltételeinek teljesítése
Az MVMI alábbi igénye alapján:
Az arra kötelezett intézmények (Minisztériumok és közvetlen irányításuk alá tartozó szervezetek,stb.) részére
földgáz és villamos energia ellátásra vonatkozó szerződéseket csak a központi beszerző szervvel kötött
keretmegállapodás alapján lehet megkötni 21/22-es gázévtől valamint a 2022-es naptári évtől.
A kiírt keretmegállapodás megkötését követően a nyertes kereskedőnek az aláírást követő 75 napon belül
igazolnia kell, hogy informatikai rendszere képes a keretmegállapodásban rögíztett feltételek mentén a
közbeszerzési díj kiszámlázására valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást határidőben teljesítenie.
Szabályzatok, jogi hivatkozások
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények általános célú villamos energiával történő ellátása
érdekében. A közbeszerzési díj szabályrendszerét a hivatkozott Korm. rendelet 12. § tartalmazza, valamint a
részletes elszámolásra és adatszolgáltatási folyamatra a megkötendő keretmegállapodás tartalmazz további
rendelkezéseket.
Jelenlegi üzleti folyamat
Jelenleg ilyen típusú központosított villamosenergia beszerzési üzleti folyamat nincs.
Fejlesztési igény részletei
Új funkció kialakítás részeként a keretmegállapodásból lehívott mennyiség kiszámlázásakor az ehhez tartozó
közbeszerzési díjat (mely összege változhat, így az értéket változóra kell beállítani, de maximum 2%) külön sorban
átfolyó tételként meg kell tudni jeleníteni az ügyfél számláján. A díjat csak az energia díjakra vonatkozóan kell
megállapítani, a rendszerhasználati díjak és egyéb, kötelezően kiszámlázandó tételek tekintetében nem.
Ehhez az ügyfélnél szerződés szinten tudni kell elkülöníteni, szegmentálni, hogy mely POD-ok érintettek a
keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződésekben és esetlegesen melyek nem. Az érintett POD-okat
hivatkozott szerződés szinten tudni kell riportálni a hónap bármely időszakában a teljes szerződéses időszakra
vonatkozóan, akár napi szinten is. Riportokat kell készíteni, az elfogyasztott mennyiségre és az egyedi szerződés
alapján kiállított számlák meghatározott adataira vonatkozóan (elvárt riport fejléce mellékletként csatolva)
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A riportot havi szinten rendszeresen elő kell tudni állítani (mely összesítve tartalmazza valamennyi KM hatálya
alá tartozó szerződés az adott hónapban kiállított valamennyi érintett számla meghatározott adatait – havonta
1 riportban az összes szerződött partner, összes érintett számlája) adatszolgáltatás céljából, excel formátumban,
de képesnek kell lennie arra is, hogy ad hoc jelleggel bármikor lehúzható legyen. Továbbá egy úgynevezett „0s tranzakciós listát” is elő kell tudni állítani azon ügyfelekről, akiknél a szerződés aláírása már megtörtént, de a
szerződéses időszak még nem vette kezdetét. A mellékelt elvárt riport tartalmaz olyan adatokat is (jelölve), melyet
egyelőre úgy vélünk, hogy a CRM-ből nem lehúzható, így arra egy javaslatot várunk, hogy milyen formában
tárolhatók központilag ezek az adatok úgy, hogy a riport elkészültekor automatikusan belekerüljenek. Minél
inkább automatizált folyamat a cél, hogy a lehető legtöbb hibalehetőséget kizárhassunk a szigorú szabályozás és
büntetési tételek okán.
A riport elkészítésén túl szükséges erőforrást rendelni az üzemeltetéshez is, aki átvezeti a későbbi esetleges
változásokat, aki teszteli és vissza is ellenőrzi időszakosan a rendszert, mert komoly büntetési tétele van a hibásan
átadott adatoknak.
Érintett rendszerek, szolgáltatások meghatározása
A számlázás által a Libra rendszer érintettségét tártuk fel, míg az alapriport kapcsán a CRM érintettséget
feltételezzük. A cél, hogy egy helyről képes legyen a rendszer a szükséges riport előállítására. A rendszerből
kinyert adatok egy külső rendszerbe kerülnek majd feltöltésre, az excel formátumot preferálva.
Egyéb kiegészítés:
1. Egységár módosítás esetén csak sztornózás (LIBRA előkészítés és egyedi számlázást kell módosítani)
2. Ütemezett lista és email küldés (a riportokat ütemezetten kell lekérdezni és megadott e-mail címekre
automatikusan kiküldeni)
(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: EKR díjtétel fejlesztés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EKR díjtétel kezelése, számlázása, nyilvántartása, riportolása, fejlesztés LIBRA rendszerben
Az EKR tarifa bevezetésének oka a Magyar Közlöny 2020.283. sz. 2015. évi 57. törvény az energiahatékonyságról
módosítása, EKR bevezetése törvénymódosítás, melynek okán a kötelezetteknek olyan intézkedéseket kell
végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek. Amennyiben
nem történik végfelhasználói energiamegtakarítás úgy a kötelezetteknek Energiahatékonysági járulékot / Bírságot
szükséges fizetniük.
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Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. versenypiaci ügyfélkörében bevezetni kívánt EKR tarifa lényege, hogy
a tárgyévben fizetendő energiamegtakarítási járulékot (vagy annak egy részét) a felhasználók irányába tovább
hárítjuk.
A nagyvállalati és közbeszerzési szegmensben a meglévő és új felhasználóink számára biztosítanánk egy Előzetes
EKR nyilatkozat lehetőséget, amely nyilatkozaton a felhasználók jelzik várható beruházási szándékaikat, valamint
az ebből keletkező várható energiamegtakarítás mértékét.
Hivatkozások
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
2020. évi CLX. törvény egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról.
(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: 2020 /S 089 - 212442
(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: 4000534373 Rész száma: 1 Elnevezés: Libra MVM Fiók szállítói adatszolgáltatás
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:
2021/10/11 (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: LIBRA Szoftver Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80247737
Postai cím: Karolina út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: korpacsi.laszlo@libra.hu
Telefon: +36 209411792
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: 3024000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3024000
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: 4000542512 Rész száma: 2 Elnevezés: Közbesz KM feltételeinek teljesítése
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:
2021/11/23 (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: LIBRA Szoftver Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80247737
Postai cím: Karolina út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: korpacsi.laszlo@libra.hu
Telefon: +36 209411792
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: 16036200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16036200
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: 4000542512 Rész száma: 3 Elnevezés: EKR díjtétel fejlesztés
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:
2021/11/23 (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: LIBRA Szoftver Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80247737
Postai cím: Karolina út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: korpacsi.laszlo@libra.hu
Telefon: +36 209411792
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: 10053000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10053000
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében előírt negyedéves közzétételi
kötelezettségre tekintettel kerül sor.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 13649234-2-43
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
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:
2022/01/10 (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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MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0178/2022)
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: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
Telefon: +36 13280630
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm-informatika.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: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében
Hivatkozási szám: EKR000190222020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

372

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a
Vállalkozótól történő
tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.
Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a
Vállalkozótól történő
tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás
alapján elvégzendő
konkrét feladat a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy nyertes
ajánlattevőtől
közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre. Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.
A keretmegállapodás keretösszege: 161 000 000 forint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 19905269 (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: MVMI CRM rendszer ügyfélszolgálati modul
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kiegészítő szójegyzék
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MVMI CRM rendszer ügyfélszolgálati modul - felmérés és implementáció
(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: CRM fejlesztések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CRM fejlesztések
(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: MS CRM változáskezelési feladatok végrehajtása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MS CRM változáskezelési feladatok végrehajtása
(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:
II.2.1)
Elnevezés: V478723 KKV ESZ-be visszamenetele_CRM I. fázis
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V478723 KKV ESZ-be visszamenetele_Dynamics CRM I.fázis
(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: Dymanics_CRM Kockázati Felárak és kis igények
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dymanics_CRM Kockázati Felárak és kis igények
(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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 103 - 248665
(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: 4000533785 Rész száma: 1 Elnevezés: MVMI CRM rendszer ügyfélszolgálati modul
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)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
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: 476000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 476000
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: 4000545747 Rész száma: 2 Elnevezés: CRM fejlesztések
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:
2021/12/09 (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: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
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: 6219350
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6219350
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: 4000547202 Rész száma: 3 Elnevezés: MS CRM változáskezelési feladatok végrehajtása
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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:
2021/12/16 (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: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
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: 9014250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9014250
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4000547717 Rész száma: 4 Elnevezés: V478723 KKV ESZ-be visszamenetele_CRM I. fázis
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:
2021/12/20 (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: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
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: 1561431
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1561431
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: 4000548830 Rész száma: 5 Elnevezés: Dymanics_CRM Kockázati Felárak és kis igények
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: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
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: 2634238
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2634238
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében előírt negyedéves közzétételi
kötelezettségre tekintettel kerül sor.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 25592263-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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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MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0188/2022)
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: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
Telefon: +36 202048739
E-mail: darnai.andras@mvm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmi.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: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Treasury Inforex rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000940052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

384

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében Treasury Inforex rendszer fejlesztése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91000000 (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: 3 havi likviditás tervezési folyamat módosítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1031 Budapest, Szentendrei u 207-209.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fejlesztés: V63100_3 havi likviditás tervezési folyamat módosítása
A jelenlegi 3 havi likviditási folyamat módosítása, automatizmusuk bevezetése egy átalakított felhasználói
környezetben, illetve a riportok kialakítása, amelyek realtime vagy ütemezetten állnak elő. Feladat részletes leírása
a mellékletként csatolt „MVM likviditás_InFoRex_ajánlat_fin.pdf”-ben található.
Pénzügyi teljesítés 4 mérföldkőnél történik az alábbi ütemezés szerint:
• Custom folyamatok specifikációja: 2021.12.22. – 30.000.000 Ft
• Tesztreadás: 2022.04.06. – 25.000.000 Ft
• Élesítési csomag átadása: 2022.07.06. – 26.000.000 Ft
• Élesítés utáni támogatás vége: 2022.08.10. – 10.000.000 Ft.
(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:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 228 - 562591
(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: 4000542482 Rész száma: 1 Elnevezés: 3 havi likviditás tervezési folyamat módosítása
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:
2021/11/26 (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: FX Software Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38358962
Postai cím: Weiner Leó utca 16. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: fx@fx.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.fx.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91000000
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:
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Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében előírt negyedéves közzétételi
kötelezettségre tekintettel kerül sor.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 12503263-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának
fennállását a beszerzés tárgya tekintetében.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy szervezeténél 2013-ban került bevezetésre az Inforex Integrált Treasury rendszer
(a továbbiakban: alaprendszer). Ajánlatkérő nyilatkozata szerint jelen eljárás tárgyát képező fejlesztések az
alaprendszert érintik, ezért minden – a jelen beszerzés tárgyát képező – feladat tekintetében az alaprendszer
forráskódja szükséges.
Tekintettel arra, hogy az alaprendszerre vonatkozó forráskód az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő
tulajdonát képezi, más gazdasági szereplő a fejlesztést nem tudja elvégezni. A reális alternatíva hiánya körében
előadta továbbá ajánlatkérő, hogy a piacon jelenleg nincs olyan „dobozos” késztermék, amellyel kiváltható lenne
az alaprendszer. Egy teljesen új rendszer bevezetésének fejlesztési költsége, valamint idővonzata többszöröse
lenne a jelen beszerzés becsült értékének.
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a
versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
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A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során
megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.
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MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0302/2022)
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: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
Telefon: +36 202048739
E-mail: adarnai@mvm.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mvmi.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: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: WorkflowGen rendszer feljesztés, üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001374272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

391

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVM csoport által használt WorkflowGen alapú folyamatmenedzsment rendszerhez kapcsolódó fejlesztési
feladatok ellátása, valamint alkalmazás-üzemeltetői, rendszer-üzemeltetői és fejlesztői támogatása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1981000 (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: Selfservice WorkflowGEN oktatás a DÉMÁSZ részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Selfservice WorkflowGEN oktatás a DÉMÁSZ részére
Oktatás (workshop) a mellékelt tematika alapján
• Előfeltétele a Self Service környezet kialakítása
• Workshop környezet kialakítása, tematika, előkészületek
• Ha van már konkrét folyamat, amit a DÉMÁSZ szeretne megvalósítani, akkor az oktatás keretén belül lehet ez a
példafolyamat
• Alap programozási ismeretet feltételezünk a résztvevőknél (változók, programkód írás,alapműveletek
használata)
• 5 nap helyszíni oktatás (2-3 hét alatt)
EastDoc Form Builder upgrade támogatása
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Az EastDoc részeként elkészült egy új űrlapszerkesztő, melynek telepítését az oktatás előtt javasoljuk, mivel az
oktatási tematika szerint ennek használatát oktatjuk.
SelfService WorkflowGen oktatás tematika
1. hét 1. nap
Bevezetés
• mi a WorkflowGen milyen problémákat old meg
• mi a folyamatpéldány, folyamat, feladat
• mi az adat fogalma a folyamatok/feladatok szintjén
WorkflowGen felületek bemutatása
Folyamattervező használata
• folyamat szerkesztése, adatok kezelése
• feladat szerkesztése, adatok kezelése
• jogosultsági körök szerkesztése
• folyamat tesztelése
• űrlap szerkezetének az ismertetése
1. hét 2. nap
ismerkedés az űrlapszerkesztő (FormBuilder) használatával
• űralapszerkesztő felület ismertetése
• panelek és vezérlők ismertetése
• panelek és vezérlők paraméterezése
űrlap létrehozása űrlapszerkesztő segítségével
űrlap használata a folyamatokban
láthatóságok beállítása a folyamatokban
1. hét 3. nap
példafolyamat kibővítése
új példafolyamat implementációja (időtől függően)
2 - 3. hét
1-2. nap
tapasztalatok átbeszélése
a felmerült problémák megoldása
mélyebb ismeretek átadása
integrációs lehetőségek (időtől függően)
alfolyamatok (folyamatba ágyazott folyamat) indítása kezelése
(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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 252 - 636575
(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: 4000539629 Rész száma: 1 Elnevezés: Selfservice WorkflowGEN oktatás a DÉMÁSZ 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:
2021/11/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Eastflow Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37440420
Postai cím: Visegrádi Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@eastflow.hu
Telefon: +36 205999905
Internetcím(ek): (URL) www.eastflow.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1981000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1981000
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: 13152970-2-41
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:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/01/10 (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
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Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (0375/2022)
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: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: 15775883241
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési
és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR001369832021
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 vásárlása az NMHH budapesti és vidéki telephelyeinek ellátására 2022.01.01. 00:00 CET –
2023.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumok
foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1086928934 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: NMHH telephelyei (Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli
Hálózata)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: az NMHH budapesti és vidéki telephelyeire villamos energia vásárlása a Szerződésben
meghatározott fogyasztási helyekre a Kereskedőtől, teljes ellátás alapon, az energia felhasználására vonatkozó
menetrend-adási kötelezettség nélkül. Ajánlatkérő meglévő ingatlanjai és az egyik telephelyén létesülő új épület
(EMC épület) tekintetében felmerülő villamos energia igényét kívánja jelen beszerzés útján kielégíteni.
A szolgáltatott villamos energia feszültség jellemzői – az MSZ EN 50160:2001 szabvány előírásai szerint:
Kisfeszültség névleges értékei és tűrése: 400/230V (±10%)
Hálózati frekvencia: 50 Hz (+2% –2%)
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Középfeszültség névleges értékei és tűrése: 10/0,4kV (±10%)
Hálózati frekvencia: 50 Hz (+2% –2%)
A közbeszerzés főbb mennyisége (fogyasztási igény 2 évre): 13 283 580 kWh (+ 50 % opció). Az idősoros, a profilos
és a vezérelt fogyasztókra vonatkozó adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az NMHH által prognosztizált villamosenergia-fogyasztási mennyiségeket a Szerződéstervezet „B” Melléklete
(Csatlakozási Pontok adatai) és „C” Melléklete (Új EMC Mérőlabor Középfeszültségű Csatlakozási Pontok adatai)
tartalmazza telephelyenként. A feltüntetett energiamennyiségek becsült értékek, amiktől a tényleges felhasználás
az egyes telephelyeken lefelé és felfelé is eltérhet.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/
azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A teljesítésre vonatkozóan irányadó jogszabályok különösen: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
és a vonatkozó rendeletek.
Az egyes telephelyek megjelölését és fogyasztási adatait, illetőleg a teljesítéssel összefüggő részletes elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a fogyasztás ingadozása és az esetleges új
Csatlakozási Pontok miatt a Kereskedőnek a prognosztizált összmennyiségtől megengedett eltérésre + 50
%-os toleranciasávot kell biztosítania.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a II.2.4) pontban jelzett új, létesítés alatt álló többfunkciós épület (EMC
épület) energiafelhasználását illetően jelentősebb mértékű bizonytalanság mutatkozik. Az épület
maximális kihasználtságát alapul véve ugyanis annak tervezője az épület üzemszerű működéséhez
villamosenergiamérleget készített a betervezett villamos és gépészeti rendszerek, valamint az épület
funkciók (szervertermek, UPS termek, mérőkamrák, stb.) ellátását biztosító technológiai berendezések
teljesítményének és azok kiterheltségének figyelembevételével. A kivitelezés műszaki ellenőre azonban
felülvizsgálta ezen adatokat, azonban a jelzett helyiségek berendezéseinek száma (szerverek, UPS, labor
eszközök, stb) és típusa, illetve a kiterheltség és az egyidejűség mértéke jelenleg még nem ismert, ezért a
tényleges villamosenergia mennyiséget megközelíthető pontossággal nem lehet meghatározni. Így ezen
bizonytalanságok miatt került meghatározásra a 50 %-os opcionális lehetőség, illetve az általa biztosított
toleranciasáv.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba
azzal, hogy a felek a szerződést az előbbi időponttól 2023.12.31. 24:00 CET-ig terjedő határozott időtartamra kötik.
A villamos energia szolgáltatásának időtartama 2022. január 1. 00:00 órától 2023. december 31. 24:00 óráig tart.
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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 211 - 550562
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2022-2023
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:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: 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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1086928934
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: MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 26332392-2-44
ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenység
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kiegészítés a jelen hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjához: A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) a 2
évre terjedő fogyasztási igény alapján került meghatározásra, melynek mértéke: 13 283 580 kWh + 50 %
opció azzal, hogy az energiatarifa: 54,55 Ft/kWh.
AZ V.2.2) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k)
nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20.
26713111-2-44
Nem tartozik a KKV törvény hatálya alá
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E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Infopark Sétány 1.,
25343502-2-44
Nem tartozik a KKV törvény hatálya alá
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem
benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
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:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R (0401/2022)
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: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25456790244
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hunya István
Telefon: +36 703990526
E-mail: istvan.hunya@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhkv.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

404
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x Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adattárház bevezetése adatok összefogására
Hivatkozási szám: EKR000009452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72322000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Platform as a Service menedzselt szolgáltatás beszerzése mintakonfiguráció szerint.
Platform as a Service (PaaS) szolgáltatás keretein belül platformszolgáltatás biztosítása:
• Analitikai cluster és adattárházat megvalósító big data platform
• Diszkes mentés biztosítása
• Hiperkonvergens platform biztosítása az alábbi elemekre épülve:
o Virtualizált szerverek
o Hálózati megoldás
o Központi adattárolás
• Mentés
A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 480000096 (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: Adattárház bevezetése adatok összefogására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72322000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye Magyarország, Budapest.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Platform as a Service menedzselt szolgáltatás beszerzése mintakonfiguráció szerint.
Platform as a Service (PaaS) szolgáltatás keretein belül platformszolgáltatás biztosítása:
• Analitikai cluster és adattárházat megvalósító big data platform
• Diszkes mentés biztosítása
• Hiperkonvergens platform biztosítása az alábbi elemekre épülve:
o Virtualizált szerverek
o Hálózati megoldás
o Központi adattárolás
• Mentés
A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 037 - 091842
(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: Adattárház bevezetése adatok összefogására
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: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 480000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 480000096
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:
Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: TED 2021/S 037-091842
A keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01SRVT21
Versenyújranyitás DKR azonosítója: 18160
A DKÜ Zrt. jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás
keretében, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §. (1) bek. a) pontja szerinti döntés alapján bonyolította
le.
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
I.
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.) 13978774-2-41
DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.) 10406115-2-06
HumanoiT Kft. (2161 Csomád, Templom utca 15.) 13606022-2-13
JTC Kft. (1112 Budapest, Törcsvár utca 44/a.) 23078985-2-43
M&S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. fszt. 4.) 14409471-2-41
S&T Services Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) 23569810-2-13
SCI-Hálózat Zrt. (1142 Budapest, Szihalom u. 7.) 12402179-2-42
Tigra Rendszerház Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 13284220-2-43
TIGRA Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 12218778-2-43
Kermann Zrt. (1139 Budapest, Röppentyű utca 48.) 27984026-2-41
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) 12948901-2-41
Invigor Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4. 2. em.) 14757671-2-41
Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.) 14998603-2-41
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
II.
IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26.) 28771315-2-41
TRACO Zrt. (1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.) 11856403-2-42
SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 95.) 10415618-2-43
Gloster Infokommunikációs Nyrt. (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.) 27294260-2-13
Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119.) 13835462-2-41
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
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ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
III.
NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 56.) 14023059-2-43
ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.) 10378144-2-41
AREUS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) 23469507-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.) 12857074-2-43
SERCO KFT. (1037 Budapest Bécsi út 314.) 12906240-2-41
Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.) 12095144-2-43
WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 12048898-2-43
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.) 10507326-2-42
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
IV.
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 12011069-2-44
ANSWARE Informatikai Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) 10900963-2-41
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.) 26196413-2-41
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 25836965-2-44
iSRV Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 97-103.) 25043549-2-43
M&M COMPUTER Számitás - és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.) 105820482-02
NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 12655085-2-43
Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
közös ajánlattevők
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlat
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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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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Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény (26726/2021)
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: Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15838760209
Postai cím: Hunyadi Utca 1.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verdes Mihály
Telefon: +36 303378635
E-mail: nyeszi@nyiradony.hu
Fax: +36 52203870
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiradony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vendéglátás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése a NYÉSZI részére
Hivatkozási szám: EKR001056622021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

413

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyagok beszerzése 9 részben.
1.rész Zöldség gyümölcs: 36 tétel (45 018 kg, 1541 db,csomag)az ártáblázatban részletezettek szerint;
2. rész Tojás: 1 tétel, összesen 25 070 db tojás ;
3.rész Tej és tejtermék: 21 tétel (13 818 db, 1 714 kg, 23 422 liter) az ártáblázatban részletezettek szerint;
4.rész Száraztészta: 14 tétel, (7 228 kg) az ártáblázatban részletezettek szerint
5. rész Szárazáruk: 83 tétel (14.679 db, 3.068 csomag, 703 doboz, , 15 265 kg, 6 514 liter) az ártáblázatban
részletezettek szerint
6. rész Sütőipari termékek 36 tétel (168 538 db, 8 068 kg) az ártáblázatban részletezettek szerint;
7. rész Mirelit áruk 32 tétel,(17036 kg)az ártáblázatban részletezettek szerint;
8. rész Tőkehús 17 tétel, (16.362 kg) az ártáblázatban részletezettek szerint;
9.rész Húskészítmények 17 tétel (3131 kg) az ártáblázatban részletezettek szerint;
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban található.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 88690221 (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: Zöldség és gyümölcs
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
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4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 36 különféle zöldség és gyümölcs beszerzése, (45 018 kg, 1541 db,csomag)az ártáblázatban
részletezettek szerint;
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 25 070 db tojás ;
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Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 21 tétel (13 818 db, 1 724 kg, 23 422 liter) (sajt és vajtermékek, joghurt,tejföl, túrórúd,
tejszelet, tej, stb) beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
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Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Száraztészta
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 14 féle, összesen 7 228kg száraztészta beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
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Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 83 féle szárazáru (14.679 db, 3.068 csomag, 703 doboz, 15 265 kg, 6 514 liter)(fűszerek,
rizsfélék, lekvár, méz,,étolaj, ecet, teafilter stb) beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
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Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15811000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 36 féle(168 538 db, 8 068 kg) pékáru beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban található.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áruk
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 32 féle, összesen 17 036 kg mélyhűtött zöldség-gyümölcs, valamint egyéb mélyhűtött
termékek beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban található.
(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 2.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15112000-6

További tárgyak:
15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 17 féle, összesen 16 362 kg baromfi és sertéshús valamint belsőség beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér – részletesen a dokumentációban.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15894700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4154 Nyíradony, Temesvári utca 26. - Gyermekétkeztetési
főzőkonyha I.
4253 Aradványpuszta, Szél út 1. - Gyermekétkeztetési főzőkonyha II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 17 féle, összesen 3 131 kg húskészítmény (felvágottak, kolbász, szalonna, kenőmájas,
tepertő, stb...) beszerzése.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés által meghatározott termékköre vonatkozóan pótmegrendeléseket is
kibocsátani.
Pótmegrendelés: Téves rendelés leadása esetén, vagy hiányos mennyiség szállítása esetén. A pót-, illetve
rendkívüli megrendelésként kibocsátott megrendeléseket Ajánlattevő minden esetben az adott napon,
amennyiben értékelési szempontként vállalja 30 percen belül köteles teljesíteni az Ajánlattevő részére.
Részletes leírás, specifikáció az ártáblázatban 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.) Pótmegrendelés szállítása a bejelentéstől számított 30 percen belül a teljesítés
helyére(igen/nem) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 20 %nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog
gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés teljesítésére a Ptk. és a Kbt. rendelkezései vonatkoznak. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér –részletesen a dokumentációban.
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 178 - 463091
(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: Zöldség és gyümölcs
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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:
2021/12/27 (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: Verdes János Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 47725021229
Postai cím: Ady Endre Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: verdesuzlethaz@invitel.hu
Telefon: +36 309781650
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: 7592770
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 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:
2021/12/27 (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: Verdes János Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 47725021229
Postai cím: Ady Endre Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: verdesuzlethaz@invitel.hu
Telefon: +36 309781650
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: 902520
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: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tejtermékek
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:
2021/12/27 (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: Quattro Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: 11145648209
Postai cím: Temesvári utca 26
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: quattro.trend@hotmail.com
Telefon: +36 304068976
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: 12341356
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: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Száraztészta
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:
2021/12/27 (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: Verdes János Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 47725021229
Postai cím: Ady Endre Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: verdesuzlethaz@invitel.hu
Telefon: +36 309781650
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: 3764475
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: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Szárazáru
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:
2021/12/27 (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: Quattro Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: 11145648209
Postai cím: Temesvári utca 26
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: quattro.trend@hotmail.com
Telefon: +36 304068976
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: 17156206
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Sütőipari termékek
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:
2021/12/27 (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: Hajdúsági Sütödék Élelmiszer- és Egészségipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12468100209
Postai cím: Hősök Útja 1-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hsutodek.hu
Telefon: +36 52415303
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52410300
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: 10038292
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Mirelit áruk
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:
2021/12/27 (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: Quattro Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: 11145648209
Postai cím: Temesvári utca 26
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: quattro.trend@hotmail.com
Telefon: +36 304068976
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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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: 11549597
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tőkehús
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:
2021/12/27 (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: Verdes János Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 47725021229
Postai cím: Ady Endre Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: verdesuzlethaz@invitel.hu
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Telefon: +36 309781650
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: 21201422
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Húskészítmények
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:
2021/12/27 (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: Verdes János Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 47725021229
Postai cím: Ady Endre Utca 25
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: verdesuzlethaz@invitel.hu
Telefon: +36 309781650
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: 4143583
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: Young Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4800 Vásárosnamény Jókai Út 32
Rész neve: Száraztészta (4)
Ajánlattevő neve: Young Kft.
Ajánlattevő székhelye : 4800, Vásárosnamény, Jókai u. 32.
Ajánlattevő adószáma : 10 522 611
Rész neve: Mirelit áruk (7)
Ajánlattevő neve: Young Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4800, Vásárosnamény, Jókai u. 32.
Rész neve: Tőkehús (8)
Ajánlattevő neve: Young Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4800, Vásárosnamény, Jókai u. 32.
Ajánlattevő adószáma: 10 522 611
Rész neve: Húskészítmények (9)
Ajánlattevő neve: Young Kft.
Ajánlattevő székhelye : 4800, Vásárosnamény, Jókai u. 32.
Ajánlattevő adószáma: 10 522 611
Ajánlattevő neve: Verdes János Egyéni vállalkozó (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4254 Nyíradony Ady Endre Utca 25
Rész neve: Zöldség és gyümölcs (1)
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Ajánlattevő neve : Verdes János Egyéni Vállalkozó
Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Ady Endre u. 25.
Ajánlattevő adószáma: 47 725 021
Rész neve: Tojás (2)
Ajánlattevő neve: Verdes János Egyéni Vállalkozó
Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Ady Endre u. 25.
Ajánlattevő adószáma: 47 725 021
Rész neve: Száraztészta (4)
Ajánlattevő neve: Verdes János Egyéni Vállalkozó
Ajánlattevő székhelye : 4254 Nyíradony, Ady Endre u. 25.
Ajánlattevő adószáma : 47 725 021
Rész neve: Tőkehús (8)
Ajánlattevő neve: Verdes János Egyéni Vállalkozó
Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Ady Endre u. 25.
Rész neve: Húskészítmények (9)
Ajánlattevő neve: Verdes János Egyéni Vállalkozó
Ajánlattevő székhelye : 4254 Nyíradony, Ady Endre u. 25.
Ajánlattevő adószáma: 47 725 021
Ajánlattevő neve: Quattro Trend Kft (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4254 Nyíradony Temesvári utca 26
Rész neve: Tejtermékek (3)
Ajánlattevő neve: QUATTRO-TREND Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Temesvári utca 26.
Rész neve: Szárazáru (5)
Ajánlattevő neve: QUATTRO-TREND Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Temesvári utca 26.
Rész neve: Mirelit áruk (7)
Ajánlattevő neve: QUATTRO-TREND Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4254 Nyíradony, Temesvári utca 26.
Ajánlattevő neve: Hajdúsági Sütödék Élelmiszer- és Egészségipari Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4027 Debrecen Hősök Útja 1-3.
Rész neve: Sütőipari termékek (6)
Ajánlattevő neve: Hajdúsági Sütödék Kft
Ajánlattevő székhelye: 4027 Debrecen, Hősök útja 1-3.
Ajánlattevő adószáma: 12 468 100
Ajánlattevő neve: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Debreceni Út 270
Rész neve: Zöldség és gyümölcs (1)
Ajánlattevő neve : Gemini Trade Kft
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.
Ajánlattevő adószáma: 10 661 637 215
Rész neve: Tojás (2)
Ajánlattevő neve: Gemini Trade Kft
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.
Ajánlattevő adószáma: 10 661 637 215
Ajánlattevő neve: East Milk Korlátotlt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4400 Nyíregyháza István Bokor 2
Rész neve: Tejtermékek (3)
Ajánlattevő neve: East Milk Kft.
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Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, István bokor 2.
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:
2022/01/10 (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
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(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A 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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Országos Onkológiai Intézet (0436/2022)
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: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309769243
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 12248749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EB Co-60 zárt sugárforrás beszerzése, cseréje
Hivatkozási szám: EKR000333612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09344000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya: Egésztest besugárzó Co-60 zárt sugárforrás kiszerelése, új sugárforrás beszerzése, annak
beszerelése az Országos Onkológiai Intézet részére.
A beszerzés részeként 3 db új terápiás sugárforrás eladása és beszerelése történik az egésztest besugárzó
torpedójába. Ezzel együtt a feladat részét képezi az egésztest besugárzó 3 db sugárforrásának kiszerelése, annak
elszállítása a kapcsolódó feladatok ellátásával.
Részletek a KD-ban, és a szerz.tervben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 44000000 (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: EB Co-60 zárt sugárforrás beszerzése, cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09344000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya: Egésztest besugárzó Co-60 zárt sugárforrás kiszerelése, új sugárforrás beszerzése, annak
beszerelése az Országos Onkológiai Intézet részére.
A sugárforrások rendelkezzenek magyar nyelvű műbizonylattal, zártságát igazoló dokumentummal. A fizikai
jellemzői a következők legyenek:
• A 3 db sugárforrás aktivitása 370 TBq ± 10%, 2021. 05. 01-I referencia dátummal.
• A tok anyaga korrózióálló acél legyen.
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• A sugárforrás dupla tokozású legyen.
• A sugárforrás rendelkezzen különleges formájú radioaktív anyag engedélyokirattal.
• Külső méretei ne haladják meg az átmérő 23,5 mm * 36,5 mm-t.
• A radioaktív töltet Ø 1 mm x 1 mm Co-60 pelletből álljon.
• Maximális aktív méret: átmérő 20 mm * 29,3 mm.
• Átadás az Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. telephelyen elhelyezkedő egésztest
besugárzóba beépítve.
• A sugárforrás az egésztest besugárzóban kell, hogy hibamentesen üzemeljen.
A magyar nyelvű műbizonylat tartalmazza a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet 4.§ (3) bekezdésben felsorolt adatokat.
Co-60 zárt sugárforrás ki- és beszerelése:
Az egésztest besugárzó berendezésben jelenleg 3 db összesen 116 TBq (2020. 09. 30-i referencia dátummal) Co-60
zárt sugárforrás van, melyek egyéb paraméterei megegyeznek az új sugárforrás megadott paramétereivel.
Feladatok:
A régi sugárforrások kiszerelése a torpedóból és az új sugárforrások beszerelése a torpedóba.
Az új sugárforrás beszerelése
A régi és az új sugárforrások szállításánál is figyelembe kell venni a következőket:
A szállításhoz szükség van a nagyaktivitású sugárforrások szállítási engedélyére, útvonaltervre, az Országos
Atomenergia Hivatal engedélyére. A szállítást úgy kell megoldani, hogy a B(U) típusú szállítókonténer ne
sérülhessen. A szállítás módjának, a gépkocsinak és a szállító személyzetnek eleget kell tenni az 51/2013. (IX.6.)
NFM rendeletben foglaltaknak (Rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról).
Az épületen belüli sugárforrást tartalmazó és üres konténer szállítása:
A sugárforrást tartalmazó konténer épületen belüli szállítási útvonala a következő: csak az új sugárforrásra
vonatkozó útvonalak vannak megadva, értelemszerűen a régi elszállítása a fordított sorrendben történik. A
konténert 1. épület alagsorába történő leengedése daru segítségével. A konténer átszállítása a 2. épületben
elhelyezkedő egésztest besugárzó helyiségébe kézi raklapemelővel történik.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 321/2015.
(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
A részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 099 - 260666
(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: OOI JSZ 670-1/2021/73 Rész száma: Elnevezés: EB Co-60 zárt sugárforrás beszerzése, cseréje
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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
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Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
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: 44000000
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. Ajánlattevő (egyben nyertes AT) adatai: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós Út 29-33., 10807262-2-43
2. Az eljárásban szociális és környezetvédelmi szempontok nem kerültek figyelembevételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai
szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0160/2022)
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: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Szilvia Klára
Telefon: +36 203732349
E-mail: nagysz@paks2.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.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: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paks II telephelyek gondnokolása, takarítása
Hivatkozási szám: 9025/2021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

444

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes (AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása (AK) részére a (KM)aláírásától számított 36
hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000
Ft. A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága jelenleg ~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további
telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő.
2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek)
3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2;
4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen
elhelyezhető létszám: 98 fő.
Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:
5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó
irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő.
6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető
létszám: 276 fő. Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti
takarítási szolgáltatások.
Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények esetén: Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos
takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00).Napi takarítás: Rendszeres napi
takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül
(munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti
időtartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása. Negyedéves takarítás: A
Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon
és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között,
negyedéves gyakorisággal kell elvégezni. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói
létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli
rendelkezésre állással elvégzendő
takarítási feladat.Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV
transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban,
1 fő takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00
és 16:00 óra közötti időtartamban. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító
biztosítása, maximum évente 12 alkalommal,
munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24
órán belüli rendelkezésre állással. Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és
kárelhárító munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a
telephelyek udvarterének rendben
tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig. A gondnokolási
feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A
gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

445

000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba
kell foglalniuk a szolgáltatások
nyújtásához szükséges valamennyi dologi jellegű kiadást (gépek,eszközök,kezelőszerek, stb). A telephelyekre
vonatkozó részletes műszaki műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint
a Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12774000 (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: Paks II telephelyek takarítása, gondnokolása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paks
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes (AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása (AK) részére a (KM)aláírásától számított
36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig. A keretmegállapodás keretösszege 395
000 000 HUF. A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága jelenleg ~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya
alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi
telephelyek:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120
fő. 2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) 3.
22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2
m2; 4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen
elhelyezhető létszám: 98 fő. Előreláthatóan 2021.1.1.-től AK használatába kerülő telephelyek: 5. 7030 Paks,
üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A
telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. 6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó
terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető létszám: 276 fő. Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi,
negyedéves eseti takarítási szolgáltatások. Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények esetén: Nappalos
takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben, munkanapokon 8:00-16:00). Napi
takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. Havi takarítás: A rendszeres napi
takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban) rendszeres havi gyakorisággal
elvégzendő takarítási feladatok ellátása. Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban,
minimum 3 fős takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra),
vagy előre egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni. Eseti
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takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra
között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási
feladat.Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa
Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása,
általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti
időtartamban. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, maximum
évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség
szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással. Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő
kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának
megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK
munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7.00-15.00 óráig. A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges
munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során
felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000 HUF+áfa összeg erejéig számla
ellenében elszámolja.Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások
nyújtásához szükséges valamennyi dologi jellegű kiadást (gépek,eszközök,kezelőszerek, stb). A telephelyekre
vonatkozó részletes műszaki műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint
a Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő személyi állomány
szakmai többlet tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

447

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 228 - 562017
(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: 5 Rész száma: 1 Elnevezés: 5. sz. megrendelés ABC takarítás 20211101-20211231
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:
2021/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Koller u. 7/1. II.em.20.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon:
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: 920000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 1 Elnevezés: 6. sz. megrendelés Dankó gondnokolás 20220101-20220331
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:
2021/11/23 (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: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Koller u. 7/1. II.em.20.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon:
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 857000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 1 Elnevezés: 7. sz. megrendelés Dankó takarítás 20220101-20220331
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:
2021/11/23 (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: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Koller u. 7/1. II.em.20.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
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E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2880000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 1 Elnevezés: 8. sz. megrendelés EBK gondnokolás 20220101-20220331
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:
2021/11/23 (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: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Koller u. 7/1. II.em.20.
Város: Pécs

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

451

NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 857000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 1 Elnevezés: 9. sz. megrendelés EBK takarítás 20220101-20220331
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:
2021/11/25 (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: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Koller u. 7/1. II.em.20.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5435000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 1 Elnevezés: 10. sz. megrendelés ABC takarítás 20220101-20220331
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:
2021/12/02 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Koller u. 7/1. II.em.20.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1825000
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 tájékoztató a keretmegállapodás alapján 2021. IV. negyedévben megküldött egyedi megrendelésekre
vonatkozik.
Ajánlattevő adatai:
Név: Number One Cleaning Takarító és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7626 Pécs, Koller u. 7/1. II. em. 20. (2021.2.1. napjával kezdődő hatállyal)
Adószám: 27744405-2-02 (2021. 01.11. napjával kezdődő hatállyal)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Ridó 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 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:
2022/01/10 (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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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0312/2022)
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: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
Telefon: +36 205152564
E-mail: siposp@paks3.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.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: Villamosenergia-termelést előkészítő tevékenység
II. szakasz: Tárgy

456
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paks II. Zrt. gépjárműbérlet és flottakezelés
Hivatkozási szám: EKR001245422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

457

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjárműbérlet nyújtása a Paks II. Zrt. részére teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt. Ajánlatkérő
a gépjárművek bérletét és üzemeltetését rugalmas szolgáltatási konstrukcióban (a továbbiakban együttesen:
flottaszolgáltatás) kívánja igénybe venni.
Ajánlatkérő összesen legfeljebb 993 132 000 Ft keretösszegig kíván gépjárműveket lehívni a megkötött
keretmegállapodás terhére.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú
gépjárművet kívánja megrendelni a keretmegállapodás időtartama alatt:
— Igazgatói 1/a. kategóriában: 1,
— Igazgatói 1/b. kategóriában: 1,
— Igazgatói 2. kategóriában: 10,
— Vezetői kategóriában: 42-50,
— Kulcsos 1. kategóriában: 7-9,
— Kulcsos 2. kategóriában: 2-3,
— Kulcsos 3. kategóriában: 1,
— Kulcsos 4. kategóriában: 5,
— 9 személyes mikrobusz kategóriában: 1,
— 5 személyes terepjáró kategóriában: 2.
Nyertes ajánlattevő a bérbe adott gépjárműparkhoz az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja:
— Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása
— Gépjármű tartós bérletbe adásával összefüggő adminisztrációs szolgáltatások
— Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé
— Káresemények biztosítási ügyintézése
— Gumicserék szervezése, karbantartása, javítása
— Karbantartás, javításszolgáltatás
— Cseregépjármű biztosítása
— Assistance-szolgáltatás
— Riportolás
— Adó és illetékfizetés, belföldi autópálya használat díjának fizetése
— Hozom-viszem szolgáltatás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 95581824 (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
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(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: Paks II. Zrt. gépjárműbérlet és flottakezelés
Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:

50111000-6

Kiegészítő szójegyzék

50111100-7
50111110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Paks.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműbérlet nyújtása a Paks II. Zrt. részére teljes körű flottakezeléssel és üzemeltetéssel együtt. Ajánlatkérő
a gépjárművek bérletét és üzemeltetését rugalmas szolgáltatási konstrukcióban (a továbbiakban együttesen:
flottaszolgáltatás) kívánja igénybe venni.
Ajánlatkérő összesen legfeljebb 993 132 000 Ft keretösszegig kíván gépjárműveket lehívni a megkötött
keretmegállapodás terhére.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú
gépjárművet kívánja megrendelni a keretmegállapodás időtartama alatt:
— Igazgatói 1/a. kategóriában: 1,
— Igazgatói 1/b. kategóriában: 1,
— Igazgatói 2. kategóriában: 10,
— Vezetői kategóriában: 42-50,
— Kulcsos 1. kategóriában: 7-9,
— Kulcsos 2. kategóriában: 2-3,
— Kulcsos 3. kategóriában: 1,
— Kulcsos 4. kategóriában: 5,
— 9 személyes mikrobusz kategóriában: 1,
— 5 személyes terepjáró kategóriában: 2.
Nyertes ajánlattevő a bérbe adott gépjárműparkhoz az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja:
— Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása
— Gépjármű tartós bérletbe adásával összefüggő adminisztrációs szolgáltatások
— Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé
— Káresemények biztosítási ügyintézése
— Gumicserék szervezése, karbantartása, javítása
— Karbantartás, javításszolgáltatás
— Cseregépjármű biztosítása
— Assistance-szolgáltatás
— Riportolás
— Adó és illetékfizetés, belföldi autópálya használat díjának fizetése
— Hozom-viszem szolgáltatás
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 0-12. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
2 13-24. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
3 25-36. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
4 37-48. hónapon belüli meghiúsulásért fizetendő nettó kötbér kulcs (%) 125
5 Futamidőn belül térítésmentesen visszaadható gépjárművek darabszáma (minimum 5 db) 500
6 Túlfutás díja (nettó Ft/km) 500
7 Alulfutási díja (nettó Ft/km) 500
x Költség kritérium – 1 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/a.
kategória (nettó Ft/gépjármű) 175
2 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/b. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 175
3 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 2. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 1589
4 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Vezetői kategória (nettó Ft/
gépjármű) 5594
5 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 1. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 890
6 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 2. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 397
7 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 3. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 126
8 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 4. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 628
9 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - 9 személyes mikrobusz kategória
(nettó Ft/gépjármű) 168
10 Hosszú távú bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Terepjáró kategória (nettó Ft/
gépjármű) 258
11 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/a. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 77
12 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 1/b. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 77
13 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Igazgatói 2. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 70
14 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Vezetői kategória (nettó Ft/
gépjármű) 392
15 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 1. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 87
16 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 2. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 58
17 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Kulcsos 3-4. kategória (nettó Ft/
gépjármű) 110
18 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - 9 személyes mikrobusz kategória (nettó
Ft/gépjármű) 55
19 Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj - Terepjáró kategória (nettó Ft/
gépjármű) 74

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

460

Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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 251 - 628377
(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: Paks II. Zrt. gépjárműbérlet és flottakezelés
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)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/21 (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: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14719230
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95581824
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95581824
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: Karbantartás,
javításszolgáltatás, assistance szolgáltatás, gumicserék szervezése, karbantartása, javítása, cseregépjármű
szolgáltatás, hozom-viszem szolgáltatás, karosszéria javítások, biztosítás ügyintézése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A tájékoztató a keretmegállapodás alapján 2021. IV. negyedévben megküldött egyedi megrendelésekre
vonatkozik.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12238673-2-42.
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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a
Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.
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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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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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Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (0122/2022)
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: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 16718311208
Postai cím: Király Utca 17
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pokovics Krisztina
Telefon: +36 96410220
E-mail: pokovics.krisztina@romer.hu
Fax: +36 96410220
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.romer.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: Múzeum
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: Múzeumi szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2021.IV.negyedéves tájékoztató
Hivatkozási szám: EKR001018332021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

465

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal régészeti feladatellátáshoz szükséges
kiegészítő szolgáltatások ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 30022675 (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: Régészeti kieg. szolgáltatások keretmegállapodás
Rész száma: 0
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Régészeti
feltárásai: Győr-Moson-Sopron Megye közigazgatási határain belül, valamint azokon a területeken, melyre
vonatkozóan Ajánlatkérő megbízást
kap.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal régészeti feladatellátáshoz szükséges
kiegészítő szolgáltatások ellátására.
A feladatok meghatározása, éves becsült mennyiségek:
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok jellemzően, de nem kizárólagosan autópálya és/vagy útépítés
nyomvonal keretében (előző éves tapasztalati adatok alapján 6 db) végzett, valamint település belterületén,
városi” többrétegű feltáráson végzett tevékenységgel (előző éves tapasztalati adatok alapján 3 db) kapcsolatosak.
(előző évek tapasztalati adatai alapján kb. 420.000 m2/év között)
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1.1 és 1.2 Régészeti bontómunka (nettó Ft/fő/óradíj), Régészeti bontómunka (nettó Ft/m2) felszerelés
biztosításával
1.1 Becsült mennyiség: 90 700 óra – 181 500 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 15-25 fő
1.2 Becsült mennyiség: 170 000 m2– 340 000 m2 között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 40-80 fő
1.3 Feltárási területek védelmét biztosító intézkedések elvégzése
Becsült mennyiség: 11 800 óra – 23 600 óra között
1.4 és 1.5 Régészmunkatárs feladatok ellátása felszerelés biztosításával (terep) (nettó Ft/fő/óradíj), (nettó Ft/m2),
1.4 Becsült mennyiség: 4500 óra – 9100 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.5 Becsült mennyiség: 20 000 m2 – 40 000 m2 között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.6 és 1.7 Ásatási technikusi feladatellátás felszerelés biztosításával (terep) (nettó Ft/fő/óradíj), (nettó Ft/m2),
1.6 Becsült mennyiség: 18 100 óra – 36 300 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 2-4 fő)
1.7 Becsült mennyiség: 20 000 m2 – 40 000 m2 között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 6-12 fő)
1.8 Elsődleges lelettisztítás (Ft/fő/óradíj)
Becsült mennyiség: 8000 óra – 16 100 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.9 Régészmunkatárs feladatellátás(utómunka) (Ft/fő/óradíj)
Becsült mennyiség: 4000 óra – 8 100 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 1-2 fő
1.10 Ásatási technikus feladatellátás (utómunka) (Ft/fő/óradíj)
Becsült mennyiség: 12 000 óra – 24 200 óra között
feladatellátáshoz szükséges szakember létszámigény 2-5 fő
1.11 Dokumentációs utómunkálatok ellátása (Ft/m2)
Becsült mennyiség: 20 000 m2 – 40 000 m2 között
Részletes leírás a műszaki leírásban található.
Az egyes feladatok helyszíne és tartalma minden esetben az egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra,
az elszámolás pedig a megrendelőkben rögzítetteknek megfelelően teljesített feladatok mennyisége és a jelen
eljárásban megajánlásra – a
keretmegállapodásban rögzítésre – kerülő egységárak alapján történik.
Létrehozandó keretmegállapodás:
Ajánlatkérő jelen eljárás nyertesével Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodást hoz létre,
melynek alapján
Ajánlatkérő jogosulttá válik közvetlen megrendelésre jelen eljárás szerinti tevékenységekre vonatkozóan,
a jelen eljárás során megajánlott egységárakon. A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7)
pontjában előírt időtartamra (48 hónap) jön létre, illetve a közvetlen megrendelések kiadására Ajánlatkérő
rendelkezésére álló keret (Keretösszeg) – összesen nettó 1.600.000.000, - Ft (azaz nettó Egymilliárd-hatszázmillió
forint) – mértékéig kerülhet sor. A Keretmegállapodásban kikötött egységárak a Keretmegállapodás aláírását
követő 12 hónapra rögzítettek. Ezt követően a keretmegállapodás futamideje alatt az egységárak évente
egy alkalommal, illetve meghosszabbítás esetén az adott meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan egy
alkalommal változhatnak az alábbiak szerint:
A szerződéskötést követő 12 hónap elteltét követően a jelen eljárásban megajánlott egységárak a Központi
Statisztikai Hivatal által megállapított, az előző naptári évre, a szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexnek
megfelelően növelhetők a következő 12 hónapra vonatkozóan. Az árváltozás visszamenőleges hatályú áremelést
nem eredményezhet, az egységárak tekintetében a közvetlen megrendelés napján érvényes egységárak a
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mérvadóak. Az árváltozás kizárólag a Vállalkozó ezirányú írásbeli bejelentésének a Megrendelő által írásban
történő tudomásulvételét követően érvényesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Éves feltárási dokumentáció elkészítési időtartama a terepi munkavégzés
lezárását követően (egész hónapban megadva, legalább 3 hónap, legfeljebb 9 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 183 - 476375
(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: 0 Elnevezés: 1-5. közvetlen megrendelés
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:
2021/12/14 (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: Lekri Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pándzsa u. 11.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309337401
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: 30022675
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
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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: Régész, illetve restaurátori
feladatok ellátása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Jelen rendszeres eredménytájékoztató a 2021. december 1.–2021. december 31. napja között
megkötött szerződések tekintetében kerül közzétételre.
Ajánlattevő – egyben nyertes ajánlattevő – neve: Lekri Group Kft.
Székhelye: 9081 Győrújbarát, Pándzsa u. 11. 4576
Adószáma: 22735944-2-08
2. A közvetlen megrendelések alapjául szolgáló keretmegállapodás végleges összértéke: nettó
1.600.000.000 HUF.
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. §–155. §-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:
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2022/01/10 (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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Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye (0378/2022)
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: Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
Nemzeti azonosítószám: 15347134204
Postai cím: Kossuth Utca 25
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Imréné
Telefon: +36 66375249
E-mail: kozetkeztetes@sarkad.hu
Fax: +36 66271099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarkadkonyha.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közétkeztetés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése 2022. évre
Hivatkozási szám: EKR001253852021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

472

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása 2022. évre az alábbiak szerint:
1. rész: Sertéshúsok 17.000 kg, 17 tétel
2. rész: Marhahúsok 3.000 kg, 8 tétel
3. rész: Előhűtött baromfihúsok 12.300 kg, 13 tétel
4. rész: Fagyasztott húsok 2.500 kg, 17 tétel
5. rész: Mirelit termékek 43.400 kg, 78 tétel
6. rész: Húskészítmények 7.200 kg, 49 tétel
7. rész: Tej, tejtermékek 39.500 liter, 4.800 kg, 55.500 db, 68 tétel
8. rész: Kenyerek 23.000 kg, 50 db, 9 tétel
9. rész: Péksütemények 117.000 db, 70 tétel
10. rész: Friss zöldség, gyümölcs 67.620 kg, 6.810 db, 6.320 csomó, 3.750 fej, 82 tétel
11. rész: Étkezési tojás 50.000 db 1 tétel
12. rész 8 tojásos száraztészta 600 kg, 3 tétel
13. rész: Napraforgó étolaj 9.000 liter, 3 tétel
14. rész: Konzervek, befőttek 23.300 db, 52 tétel
15. rész: Fűszerek, vegyes élelmiszerek 34.800 kg, 37.700 db, 134 tétel
Részletes leírás, specifikáció a dokumentumban található.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 114794635 (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: Sertéshúsok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Sertéshúsok: 17.000 kg, 17 tétel.
Kizárólag előhűtött tőkehúsok ajánlatát fogadjuk el.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004.EK rendeletben valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján. Szállítási feltételek: A Sertéshús szállítása heti 5 alkalommal (hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek),
a megrendelt mennyiségben történik Ajánlatkérő címére 5,30 – 6,00 óra közötti időben. A heti mennyiség
megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges
rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a
dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Marhahúsok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15111100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Marhahúsok: 3.000 kg, 8 tétel.
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Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. A szállítás
körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a
852/2004.EK rendeletben valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
A marhahús szállítása megrendelés szerinti munkanapon a megrendelt mennyiségben, történik Ajánlatkérő
címére 7.00 - 8.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00
óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig
telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Előhűtött baromfihúsok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Előhűtött baromfihúsok: 12.300 kg, 13 tétel.
Kizárólag előhűtött termékek ajánlatát fogadjuk el.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

475

A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004.EK rendeletben valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Baromfihús szállítása heti 5 alkalommal (hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek), a megrendelt mennyiségben
történik Ajánlatkérő címére 5.00 - 5.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét
csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást
megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott húsok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Fagyasztott húsok: 2.500 kg, 17 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban a termék a gyártó által meghatározott minőség megőrzési idő
minimum kétharmad részével kell rendelkezzen.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
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Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Fagyasztott húsok szállítása a megrendelés szerinti munkanapokon, a megrendelt mennyiségben történik a
kiíró címére 5.00 - 5.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján
15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00
óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15331170-9

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Mirelit termékek: 43.400 kg, 78 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
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szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. §
(1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége.
Szállítási feltételek:
A Mirelit termékek szállítása, heti 5 alkalommal (hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek), a megrendelt
mennyiségben történik Ajánlatkérő címére 5.00 - 5.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a
megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a
szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15100000-9
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További tárgyak:
15131700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Húskészítmények: 7.200 kg, 49 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. §
(1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége.
Szállítási feltételek:
A szállítás időpontjában a termék a gyártó által meghatározott fogyaszthatósági idő minimum 2/3 részével kell
rendelkezzen.
A Húskészítmények szállítása heti 5 alkalommal (hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek), a megrendelt
mennyiségben történik Ajánlatkérő címére 5.00 – 6.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a
megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a
szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
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20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Tej, tejtermékek: 39.500 liter, 4.800 kg, 55.500 db, 68 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben
(kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom, összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen
esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen (vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön
mellékletben meg kell adni azokat az információkat és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely
alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. §
(1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége.
Szállítási feltételek:
A szállítás időpontjában a termék a gyártó által meghatározott fogyaszthatósági idő minimum 2/3 részével kell
rendelkezzen.
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A Tej, tejtermékek szállítása hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek a megrendelt mennyiségben, történik
Ajánlatkérő címére 5.00 – 5.15 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök
napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.
Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyerek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15811100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Kenyerek: 23.000 kg, 50 db, 9 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Minden termék vonatkozásában az Ajánlattevő ajánlatában írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
A kenyerek szállítása tárgynapi beszállítás, heti 6 alkalommal, a megrendelt mennyiségben hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombat napokon naponta Ajánlatkérő címére 5.00 óráig (kivéve ünnepnap) történik. A heti
mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az
esetleges
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rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges. Az áruátvétel a telephelyen
történik, a szállító köteles az árut az Ajánlatkérő által megjelölt helyiségbe kipakolni. A mennyiségi, minőségi
átvételre 7.30-óráig kerül sor. Az esetleges hiány pótlására 8.30 óráig kerülhet sor.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Péksütemények
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15811000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Péksütemények: 117.000 db, 70 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
Minden termék vonatkozásában az Ajánlattevő ajánlatában írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Szállítási feltételek:
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A Pékáru szállítása tárgynapi beszállítás, heti 6 alkalommal, a megrendelt mennyiségben hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombati napokon naponta Ajánlatkérő címére 5.00 óráig (kivéve ünnepnap) történik.
Az áruátvétel a telephelyen történik, a szállító köteles az árut a kiíró által megjelölt helyiségbe kipakolni. A
mennyiségi, minőségi átvételre 7.30-óráig kerül sor. Az esetleges hiány pótlására 8.30 óráig kerülhet sor.
A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.
Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Friss zöldség, gyümölcs
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03200000-3

További tárgyak:

03221000-6
15300000-1
15331130-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Friss zöldség, gyümölcs: 67.620 kg, 6.810 db, 6.320 csomó, 3.750 fej, 82 tétel,
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag
I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el. Az osztályra vonatkozó követelmények, és megengedett eltérések mellett a terménynek a következő
tulajdonságokkal bírniuk kell:
- Ép, egész, egészséges, gondosan szedett
- Rothadás vagy más minőségcsökkenés ne legyen rajta
- Tiszta, gyakorlatilag mentes minden látható idegen anyagtól
- Kártevőktől és növényi betegségektől mentes
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- Mentes legyen minden idegen szagtól, íztől
Az Ajánlatkérő csak friss árut fogad! Hosszabb időn át a hűtőraktárakban tárolt áru 24 órán belül a fogyasztóhoz
érve összeesik, fonnyad, élvezeti értékéből súlyosan veszít. Ilyen árura nem kérünk ajánlatot, és nem is fogadunk.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban az áruk a minőség-megőrzési idő minimum 2/3 részével
rendelkezzen.
A szállító köteles a szállítólevélen, számlán feltüntetni a fogyaszthatósági időt.
Az áru növényvédő szerek kezelésére kiírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását a szállító a kísérő
bizonylaton igazolni köteles!
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Zöldség, gyümölcs szállítása, heti 3 alkalommal (hétfő – szerda – péntek), a megrendelt mennyiségben
Ajánlatkérő címére, 5.00 - 6.00 óra közötti időben történik. A heti mennyiség megrendelése a szállítást megelőző
hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Nem megfelelő minőségű áru cseréje 1 órán
belüli kiszállítással a kiíró címére. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon
lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Étkezési tojás
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Étkezési tojás 50.000 db, 1 tétel.
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Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Tojás szállítása hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek, a megrendelt mennyiségben a kiíró címére, 5.00 - 8.00
óra közötti időben történik.
A tojást kizárólag tálcán, gyűjtő csomagolásban, külső káros hatásoktól megóvva, a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásai alapján darabonként jelölve kell szállítani.
A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.
Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 8 tojásos száraztészta
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8 tojásos száraztészta 600 kg, 3 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
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A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Minden termék vonatkozásában Ajánlattevő írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
Ajánlattevő köteles becsatolni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerlánc Vizsgáló
Komplex Laboratóriumi vizsgálatról szóló jegyzőkönyv másolatát a megajánlott termék tojás tartalmáról, amely
minimum 7,5 db/kg kell, hogy legyen.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban az áruk a minőség-megőrzési idő minimum 2/3 részével
rendelkezzen.
A száraztészta szállítása, a megrendelés szerinti munkanapon, a megrendelt mennyiségben a kiíró címére, 8.00
- 10.00 óra közötti időben történik. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00
óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig
telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Napraforgó étolaj
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15411100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Napraforgó étolaj 9.000 liter, 3 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

486

osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke. Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott
információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és
így ezáltal annak a résznek) a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. §
(1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban az áruk a minőség-megőrzési idő minimum 2/3 részével
rendelkezzen.
Az étolaj szállítása, a megrendelés szerinti munkanapon, a megrendelt mennyiségben a kiíró címére, 7.00 - 10.00
óra közötti időben történik. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban,
email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon
lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
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legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Konzervek, befőttek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15131000-5

További tárgyak:

15321000-4
15800000-6
15831600-8
15981000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Konzervek, befőttek 23.300 db, 52 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Minden termék vonatkozásában a nyertes Ajánlattevő írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. §
(1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban a termék a minőség megőrzési idő minimum 2/3 részével
rendelkezzen! A konzervek, befőttek szállítása a megrendelés szerinti munkanapon, a megrendelt mennyiségben
történik a kiíró címére reggel 7.00 - 9.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét
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csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást
megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, vegyes élelmiszerek
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15870000-7

15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Fűszerek, vegyes élelmiszerek: 34.800 kg, 37.700 db, 134 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Minden termék vonatkozásában a nyertes Ajánlattevő írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
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(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. §
(1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők
esélyegyenlősége.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
Szállítási feltételek:
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban a termék a minőség megőrzési idő minimum 2/3 részével
rendelkezzen!
A fűszerek, vegyes élelmiszerek szállítása a megrendelés szerinti munkanapon, a megrendelt mennyiségben
történik Ajánlatkérő címére reggel 7.00 - 9.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző
hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást
megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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 egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés
időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség +
20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot
biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek 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:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban
részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 201 - 522313
(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: Sertéshúsok
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:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Veres Sándor
Nemzeti azonosítószám: 44617918224
Postai cím: Danckai Utca 7.
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Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
E-mail: piri_62@freemail.hu
Telefon: +36 203734557
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16938100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Marhahúsok
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 - 019969 (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
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3 Elnevezés: Előhűtött baromfihúsok
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:
2021/12/27 (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: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
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Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8762500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Fagyasztott húsok
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:
2021/12/27 (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: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
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Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2508200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 5 Elnevezés: Mirelit termékek
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:
2021/12/27 (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: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25400263209
Postai cím: Szikra Telep 0946/18. hrsz.
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Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20150850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 6 Elnevezés: Húskészítmények
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:
2021/12/27 (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
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Hivatalos név: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11028910
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: 7 Elnevezés: Tej, tejtermékek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 019969 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 8 Elnevezés: Kenyerek
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:
2021/12/27 (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: BERÉNY-KENYÉR Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13783097204
Postai cím: Jeszenszky Utca 3.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
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Ország: Magyarország
E-mail: bereny-kenyerkft@szucsnet.hu
Telefon: +36 209520273
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: 5500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6143500
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: 9 Elnevezés: Péksütemények
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 - 019969 (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: 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
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 10 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:
2021/12/31 (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: 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
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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: 14500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13662240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 11 Elnevezés: Étkezési 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:
2021/12/31 (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: 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
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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: 1600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 12 Elnevezés: 8 tojásos száraztészta
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:
2021/12/27 (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: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

502

Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 450000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 418000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 13 Elnevezés: Napraforgó étolaj
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:
2021/12/27 (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: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10701654204
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Postai cím: Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szoke.laszlo@szokekft.eu
Telefon: +36 309675775
Internetcím(ek): (URL) http://www.szokekft.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5040000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 14 Elnevezés: Konzervek, befőttek
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:
2021/12/27 (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
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Hivatalos név: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10701654204
Postai cím: Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szoke.laszlo@szokekft.eu
Telefon: +36 309675775
Internetcím(ek): (URL) http://www.szokekft.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9070825
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 15 Elnevezés: Fűszerek, vegyes élelmiszerek
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:
2021/12/27 (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
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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: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10701654204
Postai cím: Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szoke.laszlo@szokekft.eu
Telefon: +36 309675775
Internetcím(ek): (URL) http://www.szokekft.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18150000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19221510
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:
2 - Marhahúsok 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].;
Rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 5.400.000.- Forint.;
7 - Tej, tejtermékek 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].;
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Rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 19.200.000.- Forint.;
9 - Péksütemények 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].;
Rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 6.700.000.- Forint.;
Ajánlattevők 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatai:
1. Rész – Sertéshúsok:
- Atalante Termelési és Kereskedelmi Kft. 5948 Kaszaper, Külterület 02/9. adószám: 10656695-2-04
- Veres Sándor 5530 Vésztő, Danckai u. 7. adószám: 44617918-2-24
- Baromfiudvar 2002. Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. adószám: 12830093-2-09
2. Rész - Marhahúsok:
- Baromfiudvar 2002. Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. adószám: 12830093-2-09
3. Rész - Előhűtött baromfihúsok:
- Baromfiudvar 2002. Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. adószám: 12830093-2-09
4. Rész - Fagyasztott húsok:
- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
- Baromfiudvar 2002. Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. adószám: 12830093-2-09
5. Rész - Mirelit termékek:
- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
- Baromfiudvar 2002. Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. adószám: 12830093-2-09
- Naturice Kft. 4080 Hajdúnánás, Szikra Telep 0946/18. hrsz., adószám: 25400263209
6. Rész - Húskészítmények:
- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
7. Rész - Tej, tejtermékek:
- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
8. Rész - Kenyerek:
- BERÉNY-KENYÉR Sütőipari és Kereskedelmi Kft, 5650 Mezőberény, Jeszenszky Utca 3. adószám:
13783097-2-04
- Sütőker Sütőipari és Kereskedelmi Zrt. 5600 Békéscsaba, Orosházi út 33-35. adószám: 10747773-2-04
- Zsarnóczay és Fivére Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 5700 Gyula, Tomcsányi u. 33. adószám:
10647570-2-04
9. Rész - Péksütemények:
- BERÉNY-KENYÉR Sütőipari és Kereskedelmi Kft, 5650 Mezőberény, Jeszenszky Utca 3. adószám:
13783097-2-04
- Sütőker Sütőipari és Kereskedelmi Zrt. 5600 Békéscsaba, Orosházi út 33-35. adószám: 10747773-2-04
- Zsarnóczay és Fivére Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 5700 Gyula, Tomcsányi u. 33. adószám:
10647570-2-04
10. Rész - Friss zöldség, gyümölcs:
- Juhász Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Gerla tanya 2034/1. adószám:
23895113-2-04
- MORTAK FRUIT Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. adószám: 14492846-2-42
- Móraprizma Szövetkezet 6782 Mórahalom, Gerle Imre u. 8. adószám: 11819699-2-06
11. Rész - Étkezési tojás:
- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
- MORTAK FRUIT Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. adószám: 14492846-2-42
- Juhász Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Gerla tanya 2034/1. adószám:
23895113-2-04
12. Rész - 8 tojásos száraztészta:
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- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
- Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., 5650 Mezőberény, Hajnal u. 6. adószám: 14857403-2-04
13. Rész - Napraforgó étolaj:
- Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 18.
adószám: 10701654-2-04
14. Rész - Konzervek, befőttek:
- Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 18.
adószám: 10701654-2-04
- MAUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Textilgyári út 4. adószám: 10618464-2-06
15. Rész - Fűszerek, vegyes élelmiszerek:
- Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 18.
adószám: 10701654-2-04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározottak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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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Székesfehérvári Tankerületi Központ (0464/2022)
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: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835437207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 301739985
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekesfehervar
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/szekesfehervar
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Úrhida, Batthyány Lajos Ált. Iskola tervezése
Hivatkozási szám: EKR000656832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

510

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés szerint a „Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája tervezési feladatok
ellátása”
A tervezési feladat részletes leírása, az építési tevékenység megnevezése
Tervezendő egy 8 osztályos (4 alsó és 4 felső tagozatos) általános iskola, „B” típusú tornateremmel,
melegítőkonyhával és étkezővel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal (lásd a helyiséglistát), udvari
közlekedő- és zöldfelülettel, parkolókkal, játszótérrel és sportolásra lehetőséget adó pályákkal (kosár és foci),
mindezt akadálymentesítve, egészen a telekhatárig. A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni,
mely tartalmazza az előzetes tervezési program szakmai, műszaki felülvizsgálatát, részletes tervezési program
készítését az Építtetővel együttműködve az előzetes Tervezési Program alapján. Tartalmazza továbbá a
vázlatterv készítését tervezői költségbecsléssel, engedélyezési tervdokumentáció készítését (előzetes régészeti
dokumentáció megszerzésével, környezetvédelmi hatástanulmánnyal és előzetes vizsgálati dokumentációval
kiegészítve, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes vélemény megszerzésével, a további
szükséges engedélyek megszerzését), valamint kiviteli tervdokumentáció készítését tervezői árazatlan és árazott
költségvetéssel. A kiviteli tervezési fázisban készítendő tervezői árazott-és árazatlan költségvetési kiírással
szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokat a műszaki dokumentáció „Tervszolgáltatás általános formai
követelményei” munkarésze tartalmazza.
A feladat része a teljes épület, játszó-, pihenő- és sportterület berendezési tervének elkészítése, a
konyhatechnológiai terv elkészítése, valamint a biztonságtechnikai, légtechnikai és tűzvédelmi rendszerek
tervezése is. Továbbá a belsőépítészetre (informatikai eszközöket is beleértve), konyhatechnológiára,
oktatástechnológiára és sporttechnológiára vonatkozó bútorozási terv elkészítése becsült értékének
alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
Hasznos alapterület összesen: 4 055 m²
Általános oktatási területek hasznos alapterülete: 910 m2
Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek hasznos alapterülete: 209 m2
Étkezési területek hasznos alapterülete: 270 m2
Sport és szabadidő egység hasznos alapterülete: 1224 m2
Közösségi területek hasznos alapterülete: 1231 m2
Üzemeltetési területek hasznos alapterülete: 211 m2
Kültéri területek összesen: 2508 m2
Sportudvar: 768 m2
Iskolaudvar - kültéri burkolt pihenőudvar: 750 m2
Gazdasági udvar: 150 m2
Parkoló: 840 m2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 66000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe 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: Úrhida, Batthyány Lajos Ált. Iskola tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8142 Úrhida, Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 339/5, 340, 341/2, 342/3,
343/2, 343/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat részletes leírása, az építési tevékenység megnevezése
Tervezendő egy 8 osztályos (4 alsó és 4 felső tagozatos) általános iskola, „B” típusú tornateremmel,
melegítőkonyhával és étkezővel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal (lásd a helyiséglistát), udvari
közlekedő- és zöldfelülettel, parkolókkal, játszótérrel és sportolásra lehetőséget adó pályákkal (kosár és foci),
mindezt akadálymentesítve, egészen a telekhatárig. A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni,
mely tartalmazza az előzetes tervezési program szakmai, műszaki felülvizsgálatát, részletes tervezési program
készítését az Építtetővel együttműködve az előzetes Tervezési Program alapján. Tartalmazza továbbá a
vázlatterv készítését tervezői költségbecsléssel, engedélyezési tervdokumentáció készítését (előzetes régészeti
dokumentáció megszerzésével, környezetvédelmi hatástanulmánnyal és előzetes vizsgálati dokumentációval
kiegészítve, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes vélemény megszerzésével, a további
szükséges engedélyek megszerzését), valamint kiviteli tervdokumentáció készítését tervezői árazatlan és árazott
költségvetéssel. A kiviteli tervezési fázisban készítendő tervezői árazott-és árazatlan költségvetési kiírással
szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokat a műszaki dokumentáció „Tervszolgáltatás általános formai
követelményei” munkarésze tartalmazza.
A feladat része a teljes épület, játszó-, pihenő- és sportterület berendezési tervének elkészítése, a
konyhatechnológiai terv elkészítése, valamint a biztonságtechnikai, légtechnikai és tűzvédelmi rendszerek
tervezése is. Továbbá a belsőépítészetre (informatikai eszközöket is beleértve), konyhatechnológiára,
oktatástechnológiára és sporttechnológiára vonatkozó bútorozási terv elkészítése becsült értékének
alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
Hasznos alapterület összesen: 4 055 m²
Általános oktatási területek hasznos alapterülete: 910 m2
Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek hasznos alapterülete: 209 m2
Étkezési területek hasznos alapterülete: 270 m2
Sport és szabadidő egység hasznos alapterülete: 1224 m2
Közösségi területek hasznos alapterülete: 1231 m2
Üzemeltetési területek hasznos alapterülete: 211 m2
Kültéri területek összesen: 2508 m2
Sportudvar: 768 m2
Iskolaudvar – kültéri burkolt pihenőudvar: 750 m2

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

512

Gazdasági udvar: 150 m2
Parkoló: 840 m2
(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. É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében
felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 15
2 3. G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett
szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 15
3 4. V jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett
szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 10
4 5. T jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett
szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 2.-5. értékelési részszempontokkal (2. É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/
felújításának/átépítésének/bővítésének tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min
0 db, max. 15 db); 3. G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/
átépítésének/bővítésének tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db); 4.
V jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/átépítésének/bővítésének
tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db); 5. T jogosultsággal
rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/átépítésének/bővítésének tervezésében
felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db)) kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja
szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás
vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 15 darabban határozza meg a 2.-5. értékelési részszempontok
szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben 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)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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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 179 - 466324
(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: Úrhida, Batthyány Lajos Ált. Iskola 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:
2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12 (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: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 23023851202
Postai cím: Aradi Vértanúk Útja 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
Telefon: +36 309701515
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: 66000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: BluePlan Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Budai Út 140. 1. em. 2
Adószám: 25080164-2-07
Ajánlattevő neve: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 1223 Budapest Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Adószám: 22743831-2-43
Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7625 Pécs Aradi Vértanúk Útja 8.
Adószám: 23023851-2-02
Ajánlattevő neve: Építész Kétszög Építészeti Tervező Kft.
Székhelye: 7621 Pécs Rákóczi Út 1.
Adószám: 13302182-2-02
Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1.
Adószám: 11474762-2-11
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Ajánlattevő neve: Építész Kaláka Kft.
Székhelye: 1039 Budapest Puszta Köz 3. tt 6.
Adószám: 10952410-2-41
Ajánlattevő neve: MEDMIX CENTER Tervező - Beruházó - Kivitelező - Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 4032 Debrecen Cívis Utca 12. II./23
Adószám: 11555683-2-09
Ajánlattevő neve: Prémium Épületgépész Tervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1071 Budapest Peterdy Utca 39.
Adószám: 25393703-2-42
Ajánlattevő neve: Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
Székhelye: 1078 Budapest Murányi Utca 1.
Adószám: 10259470-2-42
Ajánlattevő neve: CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9024 Győr Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Adószám: 25908668-2-08
Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.
Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2.
Adószám: 26295464-2-41
Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Adószám: 13079909-2-43
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
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
Rövidítések.:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
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AV-alvállalkozó,
KD-Közbeszerzési Dokumentumok,
AF-Ajánlati felhívás,
GSZ-Gazdasági Szereplő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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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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Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0388/2022)
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: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Nóra
Telefon: +36 704897530
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ligetbudapest.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: Építési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szállítmányozási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: 4692/2021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátására
A Liget Budapest beruházásban érintett intézmények vagyonkezelésében illetőleg bármilyen egyéb jogcímen az
intézmények őrizetében lévő kulturális javak (továbbiakban: műtárgyak), illetve egyéb, nem műtárgynak minősülő
tárgyak, berendezések, eszközök költöztetése és/vagy szállítmányozása (csomagolási feladatokkal együtt) az
intézmények telephelyei és a megrendelések vagy konzultációk során megjelölt szállítási célpontok között.
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 975 000 000 HUF. A
teljes műtárgyállomány összbiztosítási összege nettó 690 000 000 000 HUF, a műtárgy darabszám mintegy 250
000.
A legértékesebb műtárgy egyedi biztosítási értéke 500 000 000 HUF.
A keretmegállapodás során legalább 1 500 méter archívum/könyvtár sorrendtartásos szállítmányozása,
költöztetése is felmerülhet.
Egyszerre egyidőben a keretmegállapodás időtartama alatt a feladat ellátásához szükséges min. 8 db
műalkotás/műtárgyszállításra alkalmas - a felhívás III.1.3) pontjában részletezett - gépjármű, valamint min. 12 fő a
felhívás III.1.3.) M.2.1)pontjában előírt szakember.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 137273080 (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: Szállítmányozási feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

60000000-8

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Liget Budapest beruházásban érintett intézmények vagyonkezelésében illetőleg bármilyen egyéb jogcímen az
intézmények őrizetében lévő kulturális javak (továbbiakban: műtárgyak), illetve egyéb, nem műtárgynak minősülő
tárgyak, berendezések, eszközök költöztetése és/vagy szállítmányozása (csomagolási feladatokkal együtt) az
Intézmények telephelyei és a megrendelések vagy konzultációk során megjelölt szállítási célpontok között.
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 975.000.000 Ft.
A teljes műtárgyállomány összbiztosítási összege nettó 690 milliárd forint, a műtárgy darabszám mintegy 250
ezer.
A legértékesebb műtárgy egyedi biztosítási értéke 500 millió forint.
A keretmegállapodás során legalább 1500 méter archívum/könyvtár sorrendtartásos szállítmányozása,
költöztetése is felmerülhet.
Egyszerre egyidőben a keretmegállapodás időtartama alatt a feladat ellátásához szükséges min. 8 db
műalkotás/műtárgyszállításra alkalmas – a felhívás III.1.3. pontjában részletezett - gépjármű, valamint min. 12 fő a
felhívás III.1.3./M2.1. pontjában előírt szakember.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3. /M.2.2) pontjában megjelölt 2 fő szakember
alkalmassági feltételt teljesítő, az alkalmasságot meghaladó projektek száma (min. 0 max 5 db/fő, összesen
10 db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
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IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 255 - 641448
(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: Szállítmányozási feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozma Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

522

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137273080
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: műtárgycsomagolás,
műtárgyszállítmányozás, fuvarszervezés, műtárgyszállítmányozó ládák gyártása, darukezelés
műtárgysüllyesztő szerkezet tervezése és kivitelezése, biztonsági kíséret
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
2021. IV. negyedévben a keretmegállapodás alapján 137 273 080,- Ft került lehívásra.
Ajánlattevő:
Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1108
Budapest, Kozma Utca 2. Adószám: 22657002242
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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
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.
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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:
2022/01/10 (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
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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. (25921/2021)
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: Tóth Boglárka
Telefon: +36 204872069
E-mail: boglarka.toth@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.eon.hu
Hivatalos név: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10732614202
Postai cím: Búza Tér 8/a
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Boglárka
Telefon: +36 204872069
E-mail: boglarka.toth@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.eon.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001680232021/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)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001680232021/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)
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II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű üzemzavar
elhárítása a Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá a keretmegállapodásban foglaltak
szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt keretmegállapodásnak megfelelően az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 14462000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EED - Győr
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr üzemigazgatóság területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 2753 km KÖF szabadvezeték
és 625 km KÖF kábelhálózat, 2574 km KIF szabadvezeték és 1628 km KIF kábelhálózat és 2741 db KÖF/KIF
Transzformátor állomás.
( 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 )
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 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: 4340000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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: EED - Székesfehérvár
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár üzemigazgatóság területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
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keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 1537 km KÖF szabadvezeték és 288 km
KÖF kábelhálózat , 1904 km KIF szabadvezeték és 735km KIF kábelhálózat és 1501 db KÖF/KIF Transzformátor
állomás.
( 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 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 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: 840000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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: EED - Szombathely
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Szombathely üzemigazgatóság területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 2846 km KÖF szabadvezeték és 420 km
KÖF kábelhálózat , 2853 km KIF szabadvezeték és 1396 km KIF kábelhálózat és 2811 db KÖF/KIF Transzformátor
állomás.
( 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 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 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: 2940000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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: EED - Tatabánya
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

531

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya üzemigazgatóság területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 1702 km KÖF szabadvezeték és 412 km
KÖF kábelhálózat , 1752 km KIF szabadvezeték és 1252 km KIF kábelhálózat és 1935 db KÖF/KIF Transzformátor
állomás.
( 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 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 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: 1960000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

532

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: EED - Veszprém
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém üzemigazgatóság területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 2030 km KÖF szabadvezeték és 367 km
KÖF kábelhálózat , 2436 km KIF szabadvezeték és 1085 km KIF kábelhálózat és 2127 db KÖF/KIF Transzformátor
állomás.
( 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 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 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: 2800000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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: EDD - Kaposvár és Nagykanizsa
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár és Nagykanizsa üzemigazgatóságok területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 5098 km KÖF szabadvezeték és 704 km
KÖF kábelhálózat , 5683 km KIF szabadvezeték és 1919 km KIF kábelhálózat és 4655 db KÖF/KIF Transzformátor
állomás.
( 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 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 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: 840000000 Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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: EDD - Pécs és Szekszárd
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Pécs és Szekszárd üzemigazgatóságok területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közép- és kisfeszültségű villamos elosztóhálózat létesítése, felújítása, karbantartása és eseti jellegű
üzemzavarelhárítása a futamidő alatt. A Megrendelő által készített Műszaki specifikációkban továbbá
a keretmegállapodásban foglaltak szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt
keretmegállapodásnak megfelelően. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott részfeladatokból igény alapján
összeállított villamos hálózat építés ellátása. Érintett hálózat mennyisége 3938 km KÖF szabadvezeték és 749 km
KÖF kábelhálózat , 4359 km KIF szabadvezeték és 2263 km KIF kábelhálózat és 3797 db KÖF/KIF Transzformátor
állomás.
( 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 Kiegészítő tevékenység - Érintésvédelmi javítás, ellenőrzés tevékenység
vállalása 10
2 Kiegészítő tevékenység - KÖF-KIF szabadvezetéki állagmegóvó beavatkozások vállalása 10
3 Ajánlattevői eszköz fejlesztések 10

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

535

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: 742000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás megrendelő egyoldalú
döntésével további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ szerinti
kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62.§ hatálya alá. A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján
ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani.
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§ (2) bek.-ben meghatározottak szerint részvételre jelentkező az alvállalkozó
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Amennyiben a jelentkezésben megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
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megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13.§].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Részvételre jelentkező a szerz. teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti,
építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében: (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: http://
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), vagy a letelepedés szerinti ország ezzel
egyenértékű nyilvántartásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén a névjegyzékében szereplés tényét AK ellenőrzi. Nem Mo.n letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét
igazoló dokumentum csatolása szükséges. AK alkalmazza továbbá a Kbt. 69. § (11) bek.-t.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt alkalmassági követelmény valamennyi
rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek
megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző
60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákról szóló (ahol a teljesítés
kezdő időpontja legfeljebb a
jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel
időpontja az ajánlati
felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a szerződést kötő másik fél által adott
igazolást/igazolásokat.
A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: : a
teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás
tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei
között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.
M2) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azon szakemberek
bemutatását, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.
M3) A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés alapján Villamos berendezések és hálózatok
kivitelezésére vonatkozó MSZ EN ISO 9001 és/vagy ISO 9002, vagy azzal egyenértékű,
valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001 (BS OHSAS 18001,
vagy azzal egyenértékű)) jelű szabvány szerinti ISO tanúsítványt, illetve annak hiányában azoknak a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseknek a
leírását, melyeket Ajánlattevő a teljesítés során alkalmaz.
M4) A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés alapján Villamos berendezések és hálózatok
kivitelezésére vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2005 jelű vagy azzal egyenértékű szabvány
szerinti ISO tanúsítványt, illetve annak hiányában azoknak a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedéseknek a leírását, melyeket
Ajánlattevő a teljesítés során alkalmaz.
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A Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására
benyújtandó dokumentumok az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek pontosan meghatározásra.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban
be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Külföldi személy esetében - az adott ország jogrendszerének megfelelő - a fentiekkel egyenértékű
végzettségről, képzettségről, azok honosításáról szóló igazolás egyszerű másolatának csatolásával
kell igazolni az alkalmasságot. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara végzi külföldi személy
végzettségének, képzettségének felülvizsgálatát, annak eldöntése végett, hogy az egyenértékű-e a
magyarországi bizonyítvánnyal. Az eljárásban honosított bizonyítványnak elfogadjuk az előbbiek szerint
egyenértékűséget igazoló szakvéleményt is. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a
gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV.rész C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja
alapján részvételre jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem mutat be az alábbiak szerinti közterületen végzett villamos közcélú, kizárólag Európai
Unióban székhellyel
rendelkező áramhálózati engedélyes által kiállított referenciaigazolással igazolt, az Európai Unióban
székhellyel rendelkező áram
hálózati engedélyes vagy azzal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó részére az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
teljesített elosztóhálózati létesítési vagy elosztóhálózatra (11 vagy 22 vagy 35 kV-os kábelhálózat és
szabadvezeték-hálózat és közép
/kisfeszültségű transzformátorállomások) vonatkozó rekonstrukciós munkákat, amely(ek) esetében a
teljesítés kezdő időpontja
legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel
időpontja az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:
- összesen legalább 5 km hosszúságú KIF (0,4 kV-os) szabadvezeték vagy kábelhálózat és összesen
legalább 1,5 km hosszúságú KÖF
(11 vagy 22 kV-os) kábelhálózat és
- összesen legalább 5 km hosszúságú KÖF (11 vagy 22 vagy 35 kV-os) szabadvezeték hálózat és
-legalább 3 db KÖF/KIF transzformátorállomás létesítési vagy rekonstrukciós munkák.
A közvilágítás berendezés aktív elemeinek üzemeltetését nem fogadjuk el referenciaként.
M2) legfeljebb 2 rész elnyerése esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a következő, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel:
a) Felelős műszaki vezető 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-VI (A sajátos építményfajták
felelős műszaki vezetői
szakterületek” (MV-VI) pontja alapján felelős műszaki vezető (korlátozás nélkül) jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel,
végzettséggel és gyakorlattal.
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b) Erősáramú villamos hálózatszerelő 4 fő (Villamos végzettségű szerelő. Feljogosított oktatóhely által
kiállított bizonyítványt vagy
igazolást szükséges benyújtani), ebből:
ba)KÖF kábelszerelő 1 fő (középfeszültségű kábelszerelői képesítés. Feljogosított oktatóhely által kiállított
bizonyítványt vagy
igazolást szükséges benyújtani.)
bb) KIF kábelszerelő 1 fő (elfogadott KÖF kábelszerelő is, de nem lehet azonos személy a KÖF
kábelszerelőnél
megjelölttel. Kisfeszültségű vagy középfeszültségű kábelszerelői képesítés. Feljogosított oktatóhely által
kiállított bizonyítványt vagy
igazolást szükséges benyújtani.)
c) Csoportonként minimum 2 fő magyarul beszélő munkavállaló (minimum a munkavezető + 1 fő)
Két részre történő ajánlattétel esetén a kettő részben megadott személyek megegyezhetnek (itt az EKRben mindkét rész esetében ugyanazon személyeket kell rögzíteni).
3 rész elnyerése esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a következő, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel:
a) Felelős műszaki vezető 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-VI (A sajátos építményfajták
felelős műszaki vezetői
szakterületek” (MV-VI) pontja alapján felelős műszaki vezető (korlátozás nélkül) jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel,
végzettséggel és gyakorlattal.
b) Erősáramú villamos hálózatszerelő 8 fő (Villamos végzettségű szerelő. Feljogosított oktatóhely által
kiállított bizonyítványt vagy
igazolást szükséges benyújtani), ebből:
ba)KÖF kábelszerelő 2 fő (középfeszültségű kábelszerelői képesítés. Feljogosított oktatóhely által kiállított
bizonyítványt vagy
igazolást szükséges benyújtani.)
bb) KIF kábelszerelő 2 fő (elfogadott KÖF kábelszerelő is, de nem lehet azonos személy a KÖF
kábelszerelőnél
megjelölttel. Kisfeszültségű vagy középfeszültségű kábelszerelői képesítés. Feljogosított oktatóhely által
kiállított bizonyítványt vagy
igazolást szükséges benyújtani.)
c) Csoportonként minimum 2 fő magyarul beszélő munkavállaló (minimum a munkavezető + 1 fő)
Az OKJ jegyzék szerint:
-Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő, A szakképesítés OKJ száma: 34 522 04, illetve 4 0713 04 07,
szakmai képzés esetén 07134002 számú Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető.
- Szakképesítés megnevezése: Középfeszültségű kábelszerelő, A szakképesítés OKJ száma: 35 522 09,
illetve 07134006 számú Középfeszültségű kábelszerelő megnevezésű szakképesítés, valamint ezzel
egyenértékű végzettségek.
A megjelölt OKJ számú végzettség helyett az egyenértékűség igazolása is megfelelő.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik elismert, független tanúsító szervezet által
kiállított, Villamos berendezések és hálózatok kivitelezésére vonatkozó MSZ EN ISO 9001 és/vagy ISO 9002,
vagy azzal egyenértékű,
valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001 (BS OHSAS 18001,
vagy azzal egyenértékű))
jelű szabvány szerinti érvényes környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványával, vagy az
Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítványokkal vagy egyéb, ezzel
egyenértékű minőségbiztosítási

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

539

intézkedéseinek bizonyítékával.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik elismert, független tanúsító szervezet által kiállított,
Villamos berendezések és
hálózatok kivitelezésére vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2005 jelű vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti
érvényes
környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványával, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó
a fentiekkel egyenértékű tanúsítványokkal vagy egyéb, ezzel egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéseinek bizonyítékával.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Lásd a III.1.1. pont.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. 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). A teljesítésigazolásra és a pénzügyi
teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. §; Ptk. 6:130. §.(1)-(2) bekezdések; és a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30.§, 32.§-32/A.§
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az eseti megrendelésben foglalt – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb
kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös részvételre jelentkezők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10
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: 2022/01/31 (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: 2022/02/11 (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:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít.
A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le.
A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek
vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő lejártáig.
A részvételi jelentkezések
benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag
a közös részvételre
jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
2) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

541

3) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető
részvételre jelentkező
megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok
egyetemleges felelősséget
vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett
minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését.
4) AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített részvételre
jelentkezők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) - III.1.3) pontok.
5) 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. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar
nyelven került csatolásra, úgy azt a RJ magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK a RJ általi
fordítást elfogadja.
6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (00149).
7) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése értelmében AK alanyi
jogon alkalmazza az
eljárás fajtát.
8) Az értékelési szempontokra vonatkozó főbb információk: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése
során a Kbt.76.§ (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési módszerét alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa, amely minden
értékelési szempont esetében azonos: 0 - 100.
Az ár szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a
legkedvezőbb (legalacsonyabb)
tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok.
A minőségi szempontok vonatkozásában a pontkiosztás módszere kerül alkalmazásra.
9) A részenként megkötött keretmegállapodásokból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani.
10.) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített időtartama alatt 60 napot ért.
11.) Ajánlatkérő sürgősség miatt a 307/2015. (X.27.) Korm rendelet 7. § (1) bekezdés alapján 30 napnál
rövidebb jelentkezési határidőt adott meg.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/01/31 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-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:
2022/01/10 (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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ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0078/2022)
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: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zsolt
Telefon: +36 66523200
E-mail: lantos.zsolt@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.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: Alföldvíz gépjármű javítás, karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000190462020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Alföldvíz Zrt.) által üzemeltetett
gépjárművek garanciális és garancia időn túli javítására és karbantartására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 11415861 (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: Gépjármű javítás, karbantartás - Békéscsaba
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50112100-4

További tárgyak:
50112200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: az Alföldvíz Zrt. Békéscsabai, Békési, Sarkadi, Szeghalmi,
Gyomaendrődi, Szarvasi, Orosházi és Mezőhegyesi Üzemmérnökségeinek területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2021/IV negyedévében megrendelt szolgáltatások az 1. rész esetében, tevékenységi körönként:
(a.) időszakos szerviz: 17 db 384 606,00.- Ft
(b.) kisjavítás/karbantartás: 88 db 5 382 723 ,00- Ft
(c.) járműmentés, mozgatás: 5 db 130 500,00.- Ft
Összesen: 110 alkalommal 5 897 829,00.- Ft értékben.
========
A negyedéves tájékoztatót megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás ismertetése: Keretmegállapodás az
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Alföldvíz Zrt.) által üzemeltetett gépjárművek garanciális és
garancia időn túli javítására és karbantartására.
Gépjárművek:
- 157+20% db 3,5tonna össztömeg alatti gépjármű, következő gépjármű márkák szerint: Citroen, Dacia, Isuzu,
Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel.
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AT (AT) nem nyer kizárólagosságot a mennyiségi meghatározásban megadott járművek összes hibáinak javítására,
de ajánlatkérő (AK) vállalja, hogy a felmerülő hibákat minimum 80%-ban AT-vel javíttatja.
AT-nek egy szervizállomást Békéscsabán kell biztosítania, tekintettel arra, hogy a járművet - helyszíni mentés
kivételével - AK adja le/szállítja a javítás helyszínére.
Tevékenységek:
a) időszakos szerviz (olajcsere biztosítása: olaj, olajszűrő, levegőszűrő; , ill. az időszakos szerviz során észlelt
rendellenesség, meghibásodás esetén jelzés AK-nek, mire vonatkozóan felek b) pont szerint járhatnak el) az
ajánlatban rögzített egységáron (nettó Ft/db). Megrendelés: bejelentéssel;
b) kisjavítás/karbantartás – az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel (ellenőrző műveletek, illetve – adott esetben
– vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás) együtt – konzultáció keretében meghatározásra kerülő tartalomnak
megfelelően, a konzultáció során – az alábbiak szerint – kialakításra kerülő ellenértékért (nettó Ft). Megrendelés:
konzultációs ajánlat AK-i elfogadásával;
c) járműmentés, mozgatás: jármű szakműhelybe szállítása, közvetlen eseti megrendelés alapján, az ajánlatban
rögzített kiszállási díjért (nettó Ft/alkalom) és egységáron (nettó Ft/km). Megrendelés: bejelentéssel.
További részletes leírás a helykorlát miatt itt nem kerül kitöltésre, az az Ajánlati Felhívásban olvasható.
(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 2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: opció1: amennyiben AK a meghosszabbítás lehetőségével él, egyúttal jogosult a
hosszabbítással érintett évre vonatkozó keretösszeg mértékét megnövelni oly módon, hogy az emelés
mértéke az előzőek szerint rögzített keretösszegnek legfeljebb 30 %-a (a továbbiakban: „Opció”) lehet.
Opció gyakorlása esetén AK az adott tárgyévben az éves keretösszeg opcióval növelt mértékéig jogosult
megrendelést kibocsátani AT felé.
opció2: AK jogosult a keretmegállapodás alá tartozó gépjárművek számát - a felsorolásban szereplőkkel
egyező típusúakkal - legfeljebb 20%-kal megemelni. Ezen változás AK által az adott évben felhasználni
kívánt keretösszeget önmagában nem befolyásolja.
Az opciók együttesen is alkalmazhatóak, adott esetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés:0-10pont. 1.1-1.3.2ész:relatív,fordított arányosítás;1.4ész:relatív,egyenes arányosítás;2.ész: abszolút,
diszkrét hasznossági függvény.
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Hódmezővásárhely
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112100-4

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

50112200-5

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

546

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: az Alföldvíz Zrt. Csongrádi, Szentesi, Hódmezővásárhelyi és
Makói Üzemmérnökségeinek területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2021/IV negyedévében megrendelt szolgáltatások az 2. rész esetében, tevékenységi körönként:
(a.) időszakos szerviz: 13 db 307 507,00.- Ft értékben
(b.) kisjavítás/karbantartás: 41 db 3 050 291,00.- Ft értékben
(c.) járműmentés, mozgatás: nem volt megrendelés
Összérték: 54 alkalommal 3 357 798,00.- Ft értékeben
=====
A negyedéves tájékoztatót megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás ismertetése: Keretmegállapodás az
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Alföldvíz Zrt.) által üzemeltetett gépjárművek garanciális és
garancia időn túli javítására és karbantartására.
Gépjárművek:
- 64 +20%db 3,5 tonna össztömeg alatti gépjármű, a következő gépjármű márkák szerint: Citroen, Dacia, Isuzu,
Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel.
AT (AT) nem nyer kizárólagosságot a mennyiségi meghatározásban megadott járművek összes hibáinak javítására,
de ajánlatkérő (AK) vállalja, hogy a felmerülő hibákat minimum 80%-ban AT-vel javíttatja.
AT-nek egy szervizállomást Hódmezővásárhelyen kell biztosítania, mivel a járművet - helyszíni mentés kivételével
- AK adja le/szállítja a javítás helyszínére.
Tevékenységek:
a) időszakos szerviz (olajcsere biztosítása: olaj, olajszűrő, levegőszűrő; , ill. az időszakos szerviz során észlelt
rendellenesség, meghibásodás esetén jelzés AK-nek, mire vonatkozóan felek b) pont szerint járhatnak el) az
ajánlatban rögzített egységáron (nettó Ft/db). Megrendelés: bejelentéssel;
b) kisjavítás/karbantartás – az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel (ellenőrző műveletek, illetve – adott esetben
– vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás) együtt – konzultáció keretében meghatározásra kerülő tartalomnak
megfelelően, a konzultáció során – az alábbiak szerint – kialakításra kerülő ellenértékért (nettó Ft). Megrendelés:
konzultációs ajánlat AK-i elfogadásával;
c) járműmentés, mozgatás: jármű szakműhelybe szállítása, közvetlen eseti megrendelés alapján, az ajánlatban
rögzített kiszállási díjért (nettó Ft/alkalom) és egységáron (nettó Ft/km). Megrendelés: bejelentéssel.
További részletes leírás a helykorlát miatt itt nem kerül kitöltésre, az az Ajánlati Felhívásban olvashat.
(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 2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: opció1: amennyiben AK a meghosszabbítás lehetőségével él, egyúttal jogosult a
hosszabbítással érintett évre vonatkozó keretösszeg mértékét megnövelni oly módon, hogy az emelés
mértéke az előzőek szerint rögzített keretösszeg legfeljebb 30 %-a (a továbbiakban: „Opció”) lehet.
Opció gyakorlása esetén AK az adott tárgyévben az éves keretösszeg opcióval növelt mértékéig jogosult
megrendelést kibocsátani AT felé.
opció2: AK jogosult a keretmegállapodás alá tartozó gépjárművek számát - a felsorolásban szereplőkkel
egyező típusúakkal - legfeljebb 20%-kal megemelni. Ezen változás AK által az adott évben felhasználni
kívánt keretösszeget önmagában nem befolyásolja.
Az opciók együttesen is alkalmazhatóak, adott esetben.
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:
Értékelés: 0-10pont. 1.1-1.3.2ész:relatív,fordított arányosítás;1.4ész:relatív,egyenes arányosítás;2.ész: abszolút,
diszkrét hasznossági függvény.
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Szeged
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112100-4

További tárgyak:
50112200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: az Alföldvíz Zrt. Kisteleki és Szeged-környéki
Üzemmérnökségeinek területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2021/IV negyedévében megrendelt szolgáltatások az 3. rész esetében, tevékenységi körönként:
(a.) időszakos szerviz: 11 db 356 195,00.- Ft értékben
(b.) kisjavítás/karbantartás: 22 db összesen 1 804 039,00.- Ft értékben
(c.) járműmentés, mozgatás: nem volt megrendelés
(d.) Összérték: 33 alkalommal 2 160 234,00.- Ft értékben
=====
A negyedéves tájékoztatót megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás ismertetése: Keretmegállapodás az
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Alföldvíz Zrt.) által üzemeltetett gépjárművek garanciális és
garancia időn túli javítására és karbantartására.
Gépjárművek:
- 45+20% db 3,5 tonna össztömeg alatti gépjármű, a következő gépjármű márkák szerint: Citroen, Dacia, Isuzu,
Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel.
AT (AT) nem nyer kizárólagosságot a mennyiségi meghatározásban megadott járművek összes hibáinak javítására,
de ajánlatkérő (AK) vállalja, hogy a felmerülő hibákat minimum 80%-ban AT-vel javíttatja.
AT-nek egy szervizállomást Szegeden kell biztosítania, tekintettel arra, hogy a járművet - helyszíni mentés
kivételével - AK adja le/szállítja a javítás helyszínére.
Tevékenységek:
a) időszakos szerviz (olajcsere biztosítása: olaj, olajszűrő, levegőszűrő; , ill. az időszakos szerviz során észlelt
rendellenesség, meghibásodás esetén jelzés AK-nek, mire vonatkozóan felek b) pont szerint járhatnak el) az
ajánlatban rögzített egységáron (nettó Ft/db). Megrendelés: bejelentéssel;
b) kisjavítás/karbantartás – az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel (ellenőrző műveletek, illetve – adott esetben
– vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás) együtt – konzultáció keretében meghatározásra kerülő tartalomnak
megfelelően, a konzultáció során – az alábbiak szerint – kialakításra kerülő ellenértékért (nettó Ft). Megrendelés:
konzultációs ajánlat AK-i elfogadásával;
c) járműmentés, mozgatás: jármű szakműhelybe szállítása, közvetlen eseti megrendelés alapján, az ajánlatban
rögzített kiszállási díjért (nettó Ft/alkalom) és egységáron (nettó Ft/km). Megrendelés: bejelentéssel.
További részletes leírás a helykorlát miatt itt nem kerül kitöltésre, az az Ajánlati Felhívásban olvasható.
(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 2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: opció1: amennyiben AK a meghosszabbítás lehetőségével él, egyúttal jogosult a
hosszabbítással érintett évre vonatkozó keretösszeg mértékét megnövelni oly módon, hogy az emelés
mértéke az előzőek szerint rögzített keretösszeg legfeljebb 30 %-a (a továbbiakban: „Opció”) lehet.
Opció gyakorlása esetén AK az adott tárgyévben az éves keretösszeg opcióval növelt mértékéig jogosult
megrendelést kibocsátani AT felé.
opció2: AK jogosult a keretmegállapodás alá tartozó gépjárművek számát - a felsorolásban szereplőkkel
egyező típusúakkal - legfeljebb 20%-kal megemelni.Ezen változás AK által az adott évben felhasználni
kívánt keretösszeget önmagában nem befolyásolja.
Az opciók együttesen is alkalmazhatóak, adott esetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 0-10pont. 1.1-1.3.2ész:relatív,fordított arányosítás;1.4ész:relatív,egyenes arányosítás;2.ész: abszolút,
diszkrét hasznossági függvény.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 058 - 140039
(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: Gépjármű javítás, karbantartás - Békéscsaba
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/01 (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: Carwork Gépjárműjavító és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62122355
Postai cím: Körgát Sor 18/1
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: carwork18@gmail.com
Telefon: +36 309431362
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: 84000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5897829
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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Hódmezővásárhely
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/01 (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: HÓD-MEZŐ Gépjárműjavító és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75633314
Postai cím: Andrássy Út 47/b
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: vbandrea@t-online.hu
Telefon: +36 303018101
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3357798
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: Varga Műhely Autószervíz
és Járműalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; asz: 12943542206; klímaszerelés
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: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Szeged
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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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: Polgár Autószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52643105
Postai cím: Szabadkai Út 35-37.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: polgarlaszlo@polgarauto.hu
Telefon: +36 305643949
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: 28000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2160234
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
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V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen, 2021/IV negyedévi tájékoztatót, a megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
kötött keretmegállapodás alapján teszi közzé az Ajánlatkérő. Az érintett tevékenységek megrendelése
a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, Megrendelő általi közvetlen, egyedi megrendelésekkel
történt. Tekintettel arra, hogy az egyes részekre kötött keretmegállapodásokon kívül egyedi szerződések
nem készültek, így az egyes részekre vonatkozóan az V.2.1) pontokban az adott negyedév első
megrendeléseinek dátumai szerepelnek.
=======
A szerződéses érték a teljes szerződéses időszakra (három év + kétszer egy év meghosszabbítás 30%-s
keretemeléssel) a
keretmegállapodás alapján lehívható összegre vonatkozóan került meghatározásra.
Ajánlattevők adatai:
1. rész:
Ajánlattevő neve: Carwork Gépjárműjavító és Szolgáltató Kft. Székhelye: 5600 Békéscsaba Körgát Sor 18/1
Adószám: 13805269204
Ajánlattevő neve: Körös Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5600 Békéscsaba
Szarvasi Út 66. Adószám:11047959204
2. rész
Ajánlattevő neve: HÓD-MEZŐ Gépjárműjavító és Szolgáltató Kft Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely
Andrássy Út 47/b Adószám:
11396260206
3. rész
Ajánlattevő neve: Polgár Autószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6729 Szeged Szabadkai Út
35-37. Adószám:
11818399206
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:
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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:
2022/01/10 (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
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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
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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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26697/2021)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tölgyesi Andrea
Telefon: +36 204599186
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.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: Villamos energia beszerzése 2022. évre
Hivatkozási szám: EKR001185782021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Teljes mennyiség: 228 GWh + 15% (opció) = 262 GWh
Fogyasztási helyek száma az eljárás indításakor: 510 db, melyből 133 db idősoros, illetve 377 db profilos
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 20931180000 (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: Villamos energia beszerzés 2022. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. villamos energia fogyasztással rendelkező helyszínei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása ajánlatkérő részére a 2022. január 1. 00:00 óra és 2022.
december 31. 24:00 óra közötti időszakban, évente 240,547 GWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott
mennyiségtől + 15%-kal eltérhet. Fogyasztási helyek száma: 510 darab, melyből 133 darab idősoros, 377 darab
profilos. A részletes leírást és a követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(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:
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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
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 079 - 204074
(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: T-33/21 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2022. évre
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:
2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12928130244
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.antal@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 202934258
Internetcím(ek): (URL) www.elmu-emasz.hu
Fax: +36 12382037
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: 20931180000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
Ajánlattevők (adószám)
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.; 1132 Budapest, Váci út 72-74. (12928130) [nyertes]
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.; 1117 Budapest, Infopark sétány 1. (25343502)
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.; 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 20. (26713111)
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) bekezdés
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:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0175/2022)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SMCS és GRS fejlesztése és támogatása 3 évre -2020
Hivatkozási szám: EKR000806482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72000000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. SMCS és Gas Reporting System rendszerének
fejlesztésére és támogatására, szoftver upgrade ellátására három éves időtartamban.
SMCS és GRS fejlesztése és támogatása 3 évre -2020
2021. évi IV. negyedév - rendszeres tájékoztató az eljárás eredményéről
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 30000000 (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: SMCS 2021/04.közvetlen megrendelés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Földalatti Gáztároló.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
SMCS 2021/04.közvetlen megrendelés
2022 évi INFORMATIKAI SZAKTANÁCSADÁS
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 1.1. Az III.1.3) M2) c1) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság
megállapításánál figyelembe vett 1. szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet
szakmai gyakorlata (min 0 hó - max 60 hó) 2
2 1.2. Az III.1.3) M2) c1) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság megállapításánál
figyelembe vett 2. szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata
(min 0 hó - max 60 hó) 2
3 2.1. Az III.1.3) M2) c2) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság megállapításánál
figyelembe vett 1. szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata
(min 0 hó - max 60 hó) 3
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4 2.2. Az III.1.3) M2) c2) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság megállapításánál
figyelembe vett 2. szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata
(min 0 hó - max 60 hó) 3
5 3.1. Az III.1.3) M2) c3) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság megállapításánál
figyelembe vett 1. szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata
(min 0 hó - max 60 hó) 3
6 3.2. Az III.1.3) M2) c3) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság megállapításánál
figyelembe vett 2. szakember alkalmassági feltételként nem vizsgált összesített többlet szakmai gyakorlata
(min 0 hó - max 60 hó) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 84
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 230 - 568101
(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: 4000548313 Rész száma: 1 Elnevezés: SMCS 2021/04.közvetlen megrendelés
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:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46262286
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlatkeres@astron.hu
Telefon: +36 18155400
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: 30000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
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
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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: on-site support,
szoftverfejlesztés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az érvényes ajánlatot tevő neve, címe: valamennyi jelen tájékoztatóban feltüntetett szerződés
tekintetében: Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország
1117 Budapest, Budafoki út 56. adószám: 11929657243)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 1117
Budapest, Budafoki út 56. adószám: 11929657243) középvállalkozás
3) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján
közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként vállalkozási keretmegállapodás került
megkötésre egy ajánlattevővel. Jelen hirdetményben ismertetett szerződést ajánlatkérő a korábbi
eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés útján kötötte meg a nyertes
Ajánlattevővel.
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:
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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:
2022/01/10 (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
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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
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0489/2022)
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: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Szilvia
Telefon: +36 307723836
E-mail: Horvath.Szilvia@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.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
x 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: Motoros védőruhák 2021./II.
Hivatkozási szám: EKR001035052021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

18410000-6

569

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

570

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Motoros védőruházati termékek szállítása keretmegállapodás keretében az alábbi 2 részben:
1. rész Motoros védőlábbeli
2. rész Motoros védőruházat
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 116238960 (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: Motoros védőlábbeli
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18832000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár
1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati
termékeknek (motoros bakancs nyári és téli) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a
termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 22.679.520,- Ft
mértékű keretösszeg jelenti.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a
keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje
összesen 460 pár termék.
Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet
mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára
vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem
bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Motoros védőruházat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

18141000-9

További tárgyak:

18224000-5

18443340-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár
1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek
(motoros kesztyű nyári és motoros kesztyű téli, motoros kabát és nadrág és motoros sapka) a megadott
teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó
motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások
tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 93.559.440,-- Ft
mértékű keretösszeg jelenti.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a
keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje
összesen 972 pár/db termék.
Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet
mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára (2
év) vetített tervezett mennyiségét (motoros nyári kesztyű 250 pár, motoros téli kesztyű 220 pár, motoros kabát
680 db, motoros nadrág 620 db, motoros sapka 175 db), azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás
teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
(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 Szállítási határidő 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x 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 188 - 490158
(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: 1-64438 Rész száma: 1 Elnevezés: Motoros védőlábbeli
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:
2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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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: Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10902831241
Postai cím: Akadémia Utca 16. fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@wetex.hu
Telefon: +36 302023670
Internetcím(ek): (URL) www.wetex.hu
Fax: +36 13320184
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: 22679520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
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V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-64439 Rész száma: 2 Elnevezés: Motoros védőruházat
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:
2022/01/06 (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: M+Z 2000 Bőr- és Textilkonfekcionáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12116700209
Postai cím: Külső-Újvárosi U. 47
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.hajdu@mz2000.hu
Telefon: +36 52561305
Internetcím(ek): (URL) www.mz2000.hu
Fax: +36 52561304
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: 93559440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve és címe, adószáma:
1. rész Motoros védőlábbeli - Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1054 Budapest,
Akadémia Utca 16. 10902831241
2. rész Motoros védőruházat - M+Z 2000 Bőr- és Textilkonfekcionáló Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi U. 47. 12116700209
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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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
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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Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0311/2022)
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: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11265832216
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://univerzalbeszerzo.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: Kálium-permanganát és klór beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000401542021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

24310000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében kálium-permanganát, cseppfolyós klór és klór gáz szállítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 151198010 (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: Kálium-permanganát
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24314100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A TRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a Szállítási helyek
tájékoztató táblázat szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TRV Zrt. részére adásvételi keretszerződés keretében kálium-permanganát szállítása az alábbi keretösszeg
erejéig a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek megfelelően.
A szerződés keretösszege: nettó 40.494.225 Ft, amelynek egészére Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal. Ezen
keretösszeg a szerződés teljesítése során opcionálisan további nettó 12.148.268 Ft-tal nőhet.
Ajánlatkérő megadja, hogy az eljárás keretében beszerzésre kerülő kálium-permanganát becsült mennyisége
34.390 kg, mely hangsúlyozottan tervezett mennyiség, a teljesítés során beszerzett mennyiség ettől lényegesen
eltérhet.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a
keretszerződés tervezet tartalmazza.
(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 igen
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Opciók ismertetése: A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszeg értéke (nettó 40.494.225 Ft) a
szerződés teljesítése során opcionálisan nettó 12.148.268 Ft-tal nőhet (opcionális rész). Az opcionális
részre a keretösszegre 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:
A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határidő alatt AK a szerződés hatálybalépésétől számított 24
hónapot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Cseppfolyós klór és klór gáz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24311900-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: TRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a szállítási helyek
tájékoztató táblázat szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TRV Zrt. részére adásvételi keretszerződés keretében cseppfolyós klór és klór gáz szállítása nettó 151.198.010
Ft keretösszeg erejéig a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek
megfelelően.
A szerződés keretösszege: nettó 151.198.010 Ft, amelynek egészére Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.
Ezen keretösszeg a szerződés teljesítése során opcionálisan további nettó 45.359.403 Ft-tal nőhet.
Ajánlatkérő megadja, hogy az eljárás keretében beszerzésre kerülő cseppfolyós klór és klór gáz becsült
mennyisége 313.710 kg, mely hangsúlyozottan tervezett mennyiség, a teljesítés során beszerzett mennyiség ettől
lényegesen eltérhet.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a
keretszerződés tervezet tartalmazza.
(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 igen
Opciók ismertetése: A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszeg értéke (nettó 151.198.010 Ft) a
szerződés teljesítése során opcionálisan nettó 45.359.403 Ft-tal nőhet (opcionális rész). Az opcionális
részre a keretösszegre 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:
A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határidő alatt AK a szerződés hatálybalépésétől számított 24
hónapot ért.
IV. szakasz: Eljárás
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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
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 123 - 326941
(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: Kálium-permanganát
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 - 011860 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Cseppfolyós klór és klór gáz
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:
2021/12/20 (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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11446970205
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 196557413
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 151198010
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: Fuvarozás
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
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:
A közbeszerzési eljárás "1. Kálium-permanganát" részében a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésétől
az összegezés megküldését követően visszalépett, amelyet az ajánlatkérő 2021. január 4-én kelt
döntésével tudomásul vett.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma közbeszerzési részenként:
1. rész - Kálium-permanganát beszerzése:
VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3524 Miskolc Adler Károly Utca 19.;
adószám: 11446970-2-05), aki egyúttal e rész nyertes ajánlattevőjeként került kihirdetésre.
VízTEC Zrt. (2363 Felsőpakony Külterület 013/68, adószám: 22975085-2-13)
UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek Kőiskola Út 3., adószám: 10429635-2-06)
2. rész - Cseppfolyós klór és klórgáz beszerzése:
VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3524 Miskolc Adler Károly Utca 19.;
adószám: 11446970-2-05), aki egyúttal e rész nyertes ajánlattevőjeként került kihirdetésre.
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 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:
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2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (0673/2022)
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: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: D. Tóth Éva
Telefon: +36 703890595
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15309989241
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulyás Antal
Telefon: +36 203960002
E-mail: gulyas.antal@mentok.hu
Fax: +36 13744000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMSZ épületenergetikai fejlesztés - Budapest
Hivatkozási szám: EKR000680712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7
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II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés az „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2-16-2019-00130 azonosító számú projekt keretében az Országos Mentőszolgálat, Pest Megye 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 77. HRSZ: 28021/1 Bázis Mentőállomás és Róbert Károly körúti irodaház épülete
energetikai korszerűsítése tárgyában.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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 - 19993 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 201 - 521013
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbítása az
ajánlattételi felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontjait érinti, a közbeszerzési dokumentumok jelen hirdetmény
keretében nem módosulnak.
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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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (0511/2022)
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: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÉNYGÖ Északi bekötő út építése
Hivatkozási szám: EKR001502532021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztés V. ütem, Északi bekötőút és a hozzá
kapcsolódó kerékpárutak, csapadékvíz elvezető rendszer, műtárgyépítési, valamint közvilágítás kivitelezési
munkák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
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Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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 - 22982 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 231 - 607583
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/24 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/02 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (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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Győri Egyházmegye (0504/2022)
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: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 19885537108
Postai cím: Káptalandomb 5/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Áron
Telefon: +36 12004938
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szt. Imre Ált. Isk. és Óvoda felújítása (III.ütem)
Hivatkozási szám: EKR001668182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda új liftjének beépítéséhez
és az intézmény felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 025161 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 247 - 651900
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/16 (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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat javította, melyre figyelemmel az ajánlattételi
határidő meghosszabbításra kerül. A javított közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben az eredeti
dokumentumokkal azonos helyen érhetőek el.
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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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (0297/2022)
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: 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): http://hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15811057206
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): http://hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 15814878106
Postai cím: Magvető Utca 2.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsiné Csontos Ilona
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Telefon: +36 62242025
E-mail: palovi@heo.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://heo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11592277206
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 70.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Masir Erika
Telefon: +36 62530930
E-mail: hvszzrt@hvszzrt.hu
Fax: +36 62530930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hvszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25332959206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Masir Erika
Telefon: +36 62530930
E-mail: titkarsag@hmszzrt.hu
Fax: +36 62530930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hmszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11590330206
Postai cím: Ady Endre Utca 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Zsolt
Telefon: +36 62249363
E-mail: katona.zsolt@hodfurdo.hu
Fax: +36 62249363
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hodfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Mártély Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726827206
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Postai cím: Rákóczi Tér 1.
Város: Mártély
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6636
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Putz Anita
Telefon: +36 62528062
E-mail: onkormanyzat@martely.hu
Fax: +36 62528063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://martely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15359087206
Postai cím: Dr. Rapcsák András Út 16-18.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Anikó
Telefon: +36 62533317
E-mail: varga.aniko@bmfk.hu
Fax: +36 62533318
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bmfk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fénymásoló rendszer bérlete és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000758022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50313200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Összesen 13 db színes és 34 db fekete-fehér multifunkciós nyomtató leszállítása, beüzemelése és teljes
üzemeltetése.
Ajánlattevő feladata a nyomtatók rendszeres karbantartása, gyári új tonerek biztosítása, szükség szerinti javítása,
esetleges csere készülék biztosítása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 24811 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 245 - 646197
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/14 (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: 2022/01/17 (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:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok közül a keretszerződés tervezete módosult.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0540/2022)
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: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyéni védőeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001507892021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18143000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyéni védőeszközök beszerzése – Pandémia védőeszközei
Adásvételi keretszerződés egyéni védőeszközök beszerzésére a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 23075 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 230 - 603089
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok 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)
VII.2) További információk:
Az eljárás 1. és 2. részének vonatkozásában a Kbt. 56. § (3) bekezdésében foglalt határidő lejártát követően
kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek.
Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a beérkezett kiegészítő tájékoztatást szükséges megadnia, azonban az
már nem lehetséges a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt határidőn belül, így az ajánlattételi határidő
meghosszabbítása válik szükségessé a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint.
Mivel az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát (vagyis a határidő hosszabbítását) kívánja módosítani,
amelyet hirdetményben közzétettek, hirdetmény közzétételével módosítja a felhívásban meghatározott
ajánlattételi határidőt.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Ajánlatkérő felhívta a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a
közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0552/2022)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Orsolya
Telefon: +36 302257586
E-mail: szili.orsolya@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vasúti acélsín beszerzése – IVJ program II.
Hivatkozási szám: EKR001407352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34946110-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás MÁV Zrt. vasúti pályájához tartozó, felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti acélsín
(24 és 120 fm-es 54 és 60 R260 és R350HT) beszerzése nettó 5.623.000 EUR értékben (azaz nettó 2.000.000.000 Ft
értékben a 355,66 Ft/EUR árfolyamon számolva), lehívási kötelezettség nélkül. Ajánlatkérő által beszerezni kívánt
mennyiség tervezetten 5.623 tonna. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme EUR.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
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eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 22462 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 227 - 598666
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/18 (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: 2022/01/11 (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:
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/11 (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 Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján hosszabbítja meg az ajánlati határidőt. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0579/2022)
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: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23701142219
Postai cím: Óváros Tér 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sey Daniella
Telefon: +36 301193474
E-mail: daniella.sey@veszprembalaton2023.hu
Fax: +36 301193474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://veszprembalaton2023.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://veszprembalaton2023.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Online ügynökségi szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001584192021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Európa Kulturális Fővárosa (továbbiakban: „EKF”) címet Veszprém megyei jogú város nyerte meg, bevonva a
város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit.
Az Európa Kulturális Fővárosa cím annak tudatosítása, hogy az európai kultúra közös tere a különböző országok
és városok együttes hozzájárulásából jön létre. A művészetek nyelvén közvetíti, hogy az európai kultúra közös, és
mindig az adott régió kulturális aktivitásának az eredménye.
A címet birtokló város és régió, az ott létrejövő kulturális produktumokkal az európai figyelem középpontjába
emelkedik, így javítva a város imázsát, fokozva a lokális kreatív ipar hatékonyságát és növelve turisztikai
vonzerejét.
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A programsorozat megvalósításával összefüggésben online ügynökségi feladatok ellátása a jelen közbeszerzési
eljárás tárgya
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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 - 023944 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 240 - 631765
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/06 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
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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 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: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította az eljárást megindító felhívás IV.2.2) Ajánlatok benyújtásának határidejét,
továbbá ezzel összefüggésben a IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának időpontját.
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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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (24473/2021)
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: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: V30 Sportközpont üzemeltetői iroda,raktár tervezés
Hivatkozási szám: EKR000949332020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: V30 Sportközpont üzemeltetői iroda,raktár tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„V30 Sportközpont üzemeltetői iroda és raktár kialakítás” tárgyban elvégezendő tervezési és mérnöki
tevékenység.
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A V30 Sportközpontban a széleskörű sportszolgáltatás mellett a szerviz- és a személyzeti kiszolgáló helyiségek
számára rendelkezésre állóhely kielégítő, de korlátos: az irodai és raktár funkciók létesítésére az épületen belül
nem volt mód, így azok kialakítására külön épületben kerül sor.A sportközpont közvetlen környezetében az
önkormányzat tulajdonában lévő Vadász utca 36. szám alatti pince, földszint és félemelet megfelelő arra, hogy
az irodai és raktározási funkció itt kerüljön kialakításra. A funkciók megteremtése a sportközpont kiszolgálásához
alapvető fontosságú.
Tervezési terület hozzávetőleges* nagysága: 615 m2 (földszint, pince I–II., félemelet)
Tervezéssel érintett helyrajzi számok:
Vadász u. 36. (Báthory u. 19.) – hrsz.: 24813
*A meghatározott terület (m2) mennyiség csak iránymutatásul szolgál. A tervezési területbe minden olyan
terület teljes körűen beleértendő, amely a beruházás fő területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes körű
megvalósításhoz szükséges!
A nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő egyedi szerződés alapján a „V30 Sportközpont üzemeltetői iroda és
raktár kialakítás” tárgyú kapcsolódó beruházás
a) tanulmány- vagy előkészítőtervének (a továbbiakban együttesen: előkészítő tervdokumentáció)
b) engedélyezési tervdokumentációjának,
c) kiviteli tervdokumentációjának
elkészítésére, továbbá
a) látványtervek készítésére,
b) a tervdokumentáció hatósági engedélyeztetésére,
c) lehatárolási terv (tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői) elkészítésére,
d) árazott és árazatlan költségvetés készítésére,
e) az ajánlattevő által készített tervdokumentációk tervezői művezetésére vállalkozik.
A nyertes ajánlattevő az engedélyezési tervdokumentáció készítése során, előzetesen egyeztet az illetékes
hatóságokkal és közmű-szolgáltatókkal, beszerzi a jogszabályban meghatározott tervtanácsi állásfoglalásokat
és egyéb nyilatkozatokat. A nyertes ajánlattevő feladata még a jogerős építési engedély kiadásához szükséges
hatósági, szakhatósági, örökségvédelmi, közmű üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, szükséges
engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzése is. A nyertes ajánlattevő közreműködik a
jogerős építési engedély ügyintézésében, és a jogerős építési engedély beszerzésében is.
A nyertes ajánlattevő feladata kiterjed az
- építészet,
- szerkezetépítés,
- épületgépészet,
- épületvillamosság,
- belsőépítészet,
- épületszigetelés,
- közműtervezés
elemekre is.
A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a főbb szerződéses feltételeket részletesen a jelen
felhívás mellékletét képező közbeszerzési 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: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 247 - 613674
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: V30 Sportközpont üzemeltetői iroda,raktár tervezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/09 (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: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL) www.kozti.hu
Fax: +36 14872609
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: 30260966 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2021.11.15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. XXI. fejezet
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:
2022/01/10 (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):

71240000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„V30 Sportközpont üzemeltetői iroda és raktár kialakítás” tárgyban elvégezendő tervezési és mérnöki
tevékenység.
A V30 Sportközpontban a széleskörű sportszolgáltatás mellett a szerviz- és a személyzeti kiszolgáló helyiségek
számára rendelkezésre állóhely kielégítő, de korlátos: az irodai és raktár funkciók létesítésére az épületen belül
nem volt mód, így azok kialakítására külön épületben kerül sor.A sportközpont közvetlen környezetében az
önkormányzat tulajdonában lévő Vadász utca 36. szám alatti pince, földszint és félemelet megfelelő arra, hogy
az irodai és raktározási funkció itt kerüljön kialakításra. A funkciók megteremtése a sportközpont kiszolgálásához
alapvető fontosságú.
Tervezési terület hozzávetőleges* nagysága: 615 m2 (földszint, pince I–II., félemelet)
Tervezéssel érintett helyrajzi számok:
Vadász u. 36. (Báthory u. 19.) – hrsz.: 24813
*A meghatározott terület (m2) mennyiség csak iránymutatásul szolgál. A tervezési területbe minden olyan
terület teljes körűen beleértendő, amely a beruházás fő területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes körű
megvalósításhoz szükséges!
A nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő egyedi szerződés alapján a „V30 Sportközpont üzemeltetői iroda és
raktár kialakítás” tárgyú kapcsolódó beruházás
a) tanulmány- vagy előkészítőtervének (a továbbiakban együttesen: előkészítő tervdokumentáció)
b) engedélyezési tervdokumentációjának,
c) kiviteli tervdokumentációjának
elkészítésére, továbbá
a) látványtervek készítésére,
b) a tervdokumentáció hatósági engedélyeztetésére,
c) lehatárolási terv (tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői) elkészítésére,
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d) árazott és árazatlan költségvetés készítésére,
e) az ajánlattevő által készített tervdokumentációk tervezői művezetésére vállalkozik.
A nyertes ajánlattevő az engedélyezési tervdokumentáció készítése során, előzetesen egyeztet az illetékes
hatóságokkal és közmű-szolgáltatókkal, beszerzi a jogszabályban meghatározott tervtanácsi állásfoglalásokat
és egyéb nyilatkozatokat. A nyertes ajánlattevő feladata még a jogerős építési engedély kiadásához szükséges
hatósági, szakhatósági, örökségvédelmi, közmű üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, szükséges
engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzése is. A nyertes ajánlattevő közreműködik a
jogerős építési engedély ügyintézésében, és a jogerős építési engedély beszerzésében is.
A nyertes ajánlattevő feladata kiterjed az
- építészet,
- szerkezetépítés,
- épületgépészet,
- épületvillamosság,
- belsőépítészet,
- épületszigetelés,
- közműtervezés
elemekre is.
A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a főbb szerződéses feltételeket részletesen a jelen
felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 30940966
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL) www.kozti.hu
Fax: +36 14872609
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. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó
a) a kivitelezési tervdokumentációt az Előzmények i) pontja szerinti módosított engedélyezési
tervdokumentáció továbbtervezésével (az abban szereplő műszaki-szakmai tartalommal) készíti el;
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b) – a Műszaki leírásban meghatározott általános követelmények szerint – megszerkeszti és összeállítja
az eredeti, Szerződés szerinti tervezési terület ún. porszáraz szárazsági követelményeknek megfelelő
pinceszinti vízszigetelés és az Előzmények ii) pontjában rögzített rendeltetésváltoztatások (a
későbbiekben egy önálló beruházásként megvalósítható) kivitelezési tervdokumentációját; a Felek
rögzítik, hogy e munkák hatósági engedélyeztetése (bejelentése) nem szükséges, így a Vállalkozó e
munkákra engedélyezési tervdokumentációt nem készít.
2. A Vállalkozó az 1. a) és b) pont szerinti kivitelezési tervdokumentációkat a Megrendelő erre vonatkozó
utasításától számított 45 (azaz negyvenöt) napon belül teljesíti.
3. A Megrendelő az 1. a) és b) pont szerinti kivitelezési tervdokumentációk teljesítését együttesen igazolja,
azokat a Felek jogi egységként kezelik. A jogi egységgé nyilvánítás nem gátolja a bírálati és a kész
kivitelezési tervfázisok szerinti teljesítést és teljesítésigazolást.
4. A kivitelezési tervdokumentáció két megvalósítási ütemre történő szétbontása miatti vállalkozói többlet
feladatok díja mindösszesen 680.000,- Ft + Áfa (azaz hatszáznyolcvanezer forint plusz általános forgalmi
adó), ami miatt
a) a kivitelezési tervdokumentációk vállalkozói díja mindösszesen 15.810.483,- Ft + Áfa (azaz tizenötmilliónyolcszáztízezer-négyszáznyolcvanhárom forint plusz általános forgalmi adó),
b) a tervdokumentációk elkészítéséért járó teljes díj mindösszesen 30.940.966,- Ft + Áfa (azaz
harmincmillió-kilencszánegyvenezer-kilencszázhatvanhat forint plusz általános forgalmi adó)
összegre emelkedik.
5. A Vállalkozó az 5. pontban foglaltakra figyelemmel – a Szerződés 3.3. pontjától eltérően –
a) bírálati kivitelezési tervdokumentáció elfogadásakor 6.324.193,- Ft + Áfa (azaz hatmillióháromhuszonnégyezer-százkilencvenhárom forint plusz általános forgalmi adó)
b) kész kivitelezési tervdokumentáció elfogadásakor 9.486.290,- Ft + Áfa (azaz kilencmilliónégyszáznyolcvanhatezer-kettőszázkilencven forint plusz általános forgalmi adó)
vállalkozói díjat számláz ki.
6. A Szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §
(2) bekezdése alapján (de minimis jogalap) került sor, figyelemmel arra, hogy
a) a nettó ellenérték-növekedés mértéke nem éri el a Szerződés szerinti teljes nettó ellenérték
(30.260.966,- Ft + legfeljebb 5.200.000,- Ft) 10%-át, és
b) a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik annak jellegéhez.
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: 1. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó
a) a kivitelezési tervdokumentációt az Előzmények i) pontja szerinti módosított engedélyezési
tervdokumentáció továbbtervezésével (az abban szereplő műszaki-szakmai tartalommal) készíti el;
b) – a Műszaki leírásban meghatározott általános követelmények szerint – megszerkeszti és összeállítja
az eredeti, Szerződés szerinti tervezési terület ún. porszáraz szárazsági követelményeknek megfelelő
pinceszinti vízszigetelés és az Előzmények ii) pontjában rögzített rendeltetésváltoztatások (a
későbbiekben egy önálló beruházásként megvalósítható) kivitelezési tervdokumentációját; a Felek
rögzítik, hogy e munkák hatósági engedélyeztetése (bejelentése) nem szükséges, így a Vállalkozó e
munkákra engedélyezési tervdokumentációt nem készít.
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:
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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: 30260966 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 30940966 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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (25316/2021)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
Telefon: +36 12078718
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kovács Katalin NKK Sp.akadémia terv. kiv.
Hivatkozási szám: EKR000294162021
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: Kovács Katalin NKK Sp.akadémia terv. kiv.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2
71220000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110,HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. Kivitelezés:
Sukoró - Velence. Lásd: közbeszerzési dokumentum 1.7) pont.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kivitelezési feladat:
A beruházás Sukoró közigazgatási területén tervezett. A sportakadémia két épületből és szabadtéri
létesítményekből áll, két fő funkciója: bentlakásos sportakadémia és sportrendezvény helyszín.
Az akadémia főépülete 19 160 m2 nettó alapterületű, pince+földszint+2 emeletes. Az alábbi funkciókból
áll: uszoda és tornacsarnok, kollégiumi szállások, étterem és konferenciaterem, irodák, valamint ezeket
kiszolgáló helyiségek. Az országos versenyek lebonyolítására alkalmas uszodában egy 10 pályás 50 méteres
versenymedence, egy 15 méteres tanmedence és egy 250 fős fix lelátó kap helyet, melyt öltözők szolgálnak
ki. Az uszodához kapcsolódóan wellness részleg kerül kialakításra finn- és infraszaunával, gőzkabinnal és
pezsgőfürdővel. A multifunkciós tornacsarnok szabványos méretű kézilabda pálya és 250 fős mobil lelátó egyidejű
befogadására alkalmas, avagy 2 darab kosár- vagy röplabda pálya alakítható ki sportparkettás felületén. Ebben a
funkcionális egységben tervezett 1-1 darab 130-180 m2 alapterület közötti ergo-, cross-fit- és funkcionális terem,
egy 300 m2-es kondicionáló terem, valamint 1 darab szabványos fallabda pálya is. Külterületi sportpályák: street
workout pálya, egy 33x18 méteres strandkézilabda pálya, egy 400 méteres rekortán futópálya, egy 20x40 méteres
műfüves labdarúgó pálya és 2 darab salak burkolatú szabványos teniszpálya, mely teljes lefedésű, fűthető mobil
sátorral kerül kialakításra. A kollégiumi épületszárnyakban 3 szinten összesen 66 darab kollégiumi szoba tervezett,
melyek közül 2 darab teljesen akadálymentesített, további 14 darab pedig kerekesszékes sportolók elhelyezésére
alkalmas. Az épülettömegeket összekötő földszintes közlekedőterekhez belső kertes átrium, közösségi- és
klubhelyiségek, egy tanterem, valamint önálló étkező kapcsolódik. A főépületben 3 darab felvonó megvalósítása
tervezett.
A létesítményben egy 200 fős mobilfallal kettéválasztható étkező, és az azt kiszolgáló 400 adagos főzőkonyha
kapott helyet, továbbá egy 200 fős szeparálható konferenciaterem is helyet kapott.
Az akadémia részeként tervezett egy pince+földszintes, 7 925 m2 alapterületű épület, mely fedett tesztpályaként
és mérési központként, valamint kajak-kenu és evezős hajótárolóként funkcionál. ebben az épületben található
egy 150x11 méteres tanpálya, valamint egy 3 soros ellenáramoltatott tanmedence, valamint 745 m2-en
hajótárolási lehetőség.
A megmaradó erdősávokban (telekhatár mentén és partmenti részek) kivágva az elvadult, elhalt növényzetet
és sarjakat, a kikerülő hulladékot el kell szállítani, a terepet helyszíni felmérés szerinti termőföldszállítás után ki
kell egyenlíteni, megfelelően tömöríteni, majd ezt követően gyepesítéssel (~20.000m2), évelő (5000m2) és cserje
(15.000m2) telepítésével kell rendezni. Továbbá 3900 m2-en kerül elültetésre díszcserje, évelő növény és 93300
m2-en valósul meg gyepesítés talajelőkészítéssel. Területrendezés összesen 137200 m2, amelyen az alábbiak
szerint sportpálya építés is megvalósul:
- Műfüves labdarúgópálya kialakítása 20 x 40 kifutóval: 22 x 42 m) méteres méretben
- Futópálya kialakítása öntött gumi burkolattal (EPDM; rekortán)
- Teniszpálya kialakítása salak burkolattal, 2x 10,97 x 23,77 méteres méretben, hátsó- és oldal kifutókkal (18 x 36
m).
- Cross fittness pálya kialakítása öntött gumi burkolattal (EPDM; rekortán)
- Kosárlabda pálya kialakítása öntött gumi burkolattal (EPDM; rekortán) 15 x 28 méteres játéktérrel, hátsó- és
oldalsó kifutóval
A beruházás területén 235 db személygépjármű, 4 db busz parkolóhely és kiszolgáló útjainak megépítése valósul
meg. Az összesen tervezett aszfaltozott terület: 11.000 m2, térkövezett felület: 45.200 m2, zöldfelület pedig:
93.500 m2. A verespálya mentén 4db új vízi úszómű épül.
Főbb mennyiségek:
cölöpalapozás: 3190 m3
- betonozás: 10550 m3
- zsaluzás: 28000 m2
- betonacél szerelés: 1180 t
- vakolás: 24300 m2
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- belső festés: 54500 m2
- hidegburkolat készítése: 14525 m2
- műgyanta burkolat készítése: 4450 m2
- homlokzati hőszigetelés: 4500 m2
- padlószigetelés: 24200 m2
- zöldtető és/vagy tetőkert: 2400 m2
- medencék összes vízfelülete: 3074 m2 (úszómedence vízfelület: 1250 m2, tanmedence vízfelület: 90 m2,
pezsgőmedence vízfelület: 12 m2, merülő medence vízfelület: 7 m2, kajak-kenu medence vízfelület: 1650 m2,
kajak-kenu tanmedence vízfelület: 64,5 m2)
Tervezési feladat:
-jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a végleges építési engedély
megszerzése;
-az építési engedélyezési terv, végleges építési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott
és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliákkal), a magyar
műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások
tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
-tervezői művezetés biztosítása (felmerülő díjakat és költségeket a vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó díjrésze
mint átalánydíj tartalmazza)
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; pla illetve .dwg
formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a
szerződés tervezete szerint.
További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
(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: 1020
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 181 - 467937
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/25 (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: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
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Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
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: 43415318153 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2021.09.01.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. Kivitelezés:
Sukoró - Velence. Lásd: közbeszerzési dokumentum 1.7) pont.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési feladat:
A beruházás Sukoró közigazgatási területén tervezett. A sportakadémia két épületből és szabadtéri
létesítményekből áll, két fő funkciója: bentlakásos sportakadémia és sportrendezvény helyszín.
Az akadémia főépülete 19 160 m2 nettó alapterületű, pince+földszint+2 emeletes. Az alábbi funkciókból
áll: uszoda és tornacsarnok, kollégiumi szállások, étterem és konferenciaterem, irodák, valamint ezeket
kiszolgáló helyiségek. Az országos versenyek lebonyolítására alkalmas uszodában egy 10 pályás 50 méteres
versenymedence, egy 15 méteres tanmedence és egy 250 fős fix lelátó kap helyet, melyt öltözők szolgálnak
ki. Az uszodához kapcsolódóan wellness részleg kerül kialakításra finn- és infraszaunával, gőzkabinnal és
pezsgőfürdővel. A multifunkciós tornacsarnok szabványos méretű kézilabda pálya és 250 fős mobil lelátó egyidejű
befogadására alkalmas, avagy 2 darab kosár- vagy röplabda pálya alakítható ki sportparkettás felületén. Ebben a
funkcionális egységben tervezett 1-1 darab 130-180 m2 alapterület közötti ergo-, cross-fit- és funkcionális terem,
egy 300 m2-es kondicionáló terem, valamint 1 darab szabványos fallabda pálya is. Külterületi sportpályák: street
workout pálya, egy 33x18 méteres strandkézilabda pálya, egy 400 méteres rekortán futópálya, egy 20x40 méteres
műfüves labdarúgó pálya és 2 darab salak burkolatú szabványos teniszpálya, mely teljes lefedésű, fűthető mobil
sátorral kerül kialakításra. A kollégiumi épületszárnyakban 3 szinten összesen 66 darab kollégiumi szoba tervezett,
melyek közül 2 darab teljesen akadálymentesített, további 14 darab pedig kerekesszékes sportolók elhelyezésére
alkalmas. Az épülettömegeket összekötő földszintes közlekedőterekhez belső kertes átrium, közösségi- és
klubhelyiségek, egy tanterem, valamint önálló étkező kapcsolódik. A főépületben 3 darab felvonó megvalósítása
tervezett.
A létesítményben egy 200 fős mobilfallal kettéválasztható étkező, és az azt kiszolgáló 400 adagos főzőkonyha
kapott helyet, továbbá egy 200 fős szeparálható konferenciaterem is helyet kapott.
Az akadémia részeként tervezett egy pince+földszintes, 7 925 m2 alapterületű épület, mely fedett tesztpályaként
és mérési központként, valamint kajak-kenu és evezős hajótárolóként funkcionál. ebben az épületben található
egy 150x11 méteres tanpálya, valamint egy 3 soros ellenáramoltatott tanmedence, valamint 745 m2-en
hajótárolási lehetőség.
A megmaradó erdősávokban (telekhatár mentén és partmenti részek) kivágva az elvadult, elhalt növényzetet
és sarjakat, a kikerülő hulladékot el kell szállítani, a terepet helyszíni felmérés szerinti termőföldszállítás után ki
kell egyenlíteni, megfelelően tömöríteni, majd ezt követően gyepesítéssel (~20.000m2), évelő (5000m2) és cserje
(15.000m2) telepítésével kell rendezni. Továbbá 3900 m2-en kerül elültetésre díszcserje, évelő növény és 93300
m2-en valósul meg gyepesítés talajelőkészítéssel. Területrendezés összesen 137200 m2, amelyen az alábbiak
szerint sportpálya építés is megvalósul:
- Műfüves labdarúgópálya kialakítása 20 x 40 kifutóval: 22 x 42 m) méteres méretben
- Futópálya kialakítása öntött gumi burkolattal (EPDM; rekortán)
- Teniszpálya kialakítása salak burkolattal, 2x 10,97 x 23,77 méteres méretben, hátsó- és oldal kifutókkal (18 x 36
m).
- Cross fittness pálya kialakítása öntött gumi burkolattal (EPDM; rekortán)
- Kosárlabda pálya kialakítása öntött gumi burkolattal (EPDM; rekortán) 15 x 28 méteres játéktérrel, hátsó- és
oldalsó kifutóval
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A beruházás területén 235 db személygépjármű, 4 db busz parkolóhely és kiszolgáló útjainak megépítése valósul
meg. Az összesen tervezett aszfaltozott terület: 11.000 m2, térkövezett felület: 45.200 m2, zöldfelület pedig:
93.500 m2. A verespálya mentén 4db új vízi úszómű épül.
Főbb mennyiségek:
cölöpalapozás: 3190 m3
- betonozás: 10550 m3
- zsaluzás: 28000 m2
- betonacél szerelés: 1180 t
- vakolás: 24300 m2
- belső festés: 54500 m2
- hidegburkolat készítése: 14525 m2
- műgyanta burkolat készítése: 4450 m2
- homlokzati hőszigetelés: 4500 m2
- padlószigetelés: 24200 m2
- zöldtető és/vagy tetőkert: 2400 m2
- medencék összes vízfelülete: 3074 m2 (úszómedence vízfelület: 1250 m2, tanmedence vízfelület: 90 m2,
pezsgőmedence vízfelület: 12 m2, merülő medence vízfelület: 7 m2, kajak-kenu medence vízfelület: 1650 m2,
kajak-kenu tanmedence vízfelület: 64,5 m2)
Tervezési feladat:
-jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a végleges építési engedély
megszerzése;
-az építési engedélyezési terv, végleges építési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott
és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliákkal), a magyar
műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások
tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
-tervezői művezetés biztosítása (felmerülő díjakat és költségeket a vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó díjrésze
mint átalánydíj tartalmazza)
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; pla illetve .dwg
formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a
szerződés tervezete szerint.
További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
(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: 1020
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: 43415318153
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
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E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
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):
Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére tekintettel módosította. A szerződés tervezetében
III.1. b) alpontjában az ingatlanok helyrajzi száma pontosításra került, továbbá a szerződés tervezetében
a biztosítékokra vonatkozó rendelkezések (szövegezés) pontosítva lett, a biztosítékok köre, tartalma és
összege és a szerződés egyéb rendelkezései nem változtak.
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: Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére tekintettel módosította
(nem lényeges módosítás).
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: 43415318153 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 43415318153 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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Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft (0336/2022)
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: Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 25352050242
Postai cím: Olof Palme Sétány 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Györgyi
Telefon: +36 305455541
E-mail: gy.kovacs@mujegpalya.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mujegpalya.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001307812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamosenergia 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: 1146 Budapest, Olaf Palme sétány 5., 1138 Budapest,
Margitsziget 23800/008, 1121 Budapest, Zugligeti út 66., Gergelyiugornya
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. csatlakozási pontjai részére, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek
megfelelő minőségű, általános (intézményi) felhasználású villamos energia beszerzése (kereskedelmi
jogviszonyban való megvásárlása menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia
adásvételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását.
Összességében 2.409,8 MWh szabványos minőségű villamos energia megvétele. Mennyiségi eltérés: a szerződés
időtartama alatt a villamos energia mennyisége az itt meghatározott mennyiségtől + 30 %-kal (harminc
százalékkal) eltérhet.
A szerződés időtartama: 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 245 - 644420
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia kereskedelmi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/07 (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: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25343502244
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 304960010
Internetcím(ek): (URL) www.e2hungary.hu
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: 252484731 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. január 4.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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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:
2022/01/10 (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):

09310000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Olaf Palme sétány 5., 1138 Budapest,
Margitsziget 23800/008, 1121 Budapest, Zugligeti út 66., Gergelyiugornya
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. csatlakozási pontjai részére, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek
megfelelő minőségű, általános (intézményi) felhasználású villamos energia beszerzése (kereskedelmi
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jogviszonyban való megvásárlása menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia
adásvételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását.
Összességében 2.409,8 MWh szabványos minőségű villamos energia megvétele. Mennyiségi eltérés: a szerződés
időtartama alatt a villamos energia mennyisége az itt meghatározott mennyiségtől + 30 %-kal (harminc
százalékkal) eltérhet.
A szerződés időtartama: 2022. január 01. – 2022. december 31. közötti időszak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 252484731
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25343502244
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 304960010
Internetcím(ek): (URL) www.e2hungary.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés 1. sz. mellékletének (csatlakozási pontok adatai) utolsó sora hibás adatokat tartalmaz a
csatlakozási pont címe, valamint a POD vonatkozásában, ezért Felek az Alapszerződés 1. sz. mellékletét
módosítják.
Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben
maradnak.
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: Jelen szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (6) bekezdésével az
alábbiak szerint:
A Kbt. 141. § (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. Az 1. sz. melléklet utolsó sorának
módosítása nem lényeges, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket
nem határoz meg; a szerződésmódosítás olyan feltételeket nem határoz meg (nem módosít), amelyek
ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára
nem változtatja meg; a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Tárgyi szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
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: 252484731 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 252484731 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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Fejér Megyei Önkormányzat (0180/2022)
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: Fejér Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726982107
Postai cím: Szent István Tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozbach Levente
Telefon: +36 206200517
E-mail: rozbach.levente@fejer.hu
Fax: +36 16104801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fejer.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fejér megye kerékpárutak tervezése
Hivatkozási szám: EKR000160432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kerékp. létes. terv.Nagyvenyim -Dunaújváros köz.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2

További tárgyak:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3. Kerékpáros létesítmények tervezése Nagyvenyim -Dunaújváros települések között
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Tervezési helyszín azonosítása:
Tervezési szakasz kezdete: Nagyvenyim, település központ, 6219 jelű összekötő út (Fő utca), Rózsa utca
kereszteződése
Tervezési szakasz vége: Dunaújváros, 6219 jelű összekötő út (Kandó Kálmán tér), bevásárló központ meglévő
kerékpárút vége
Természetvédelmi terület érintettség: nincs
Teljes hossz: ~ 5,0 km
A tervezési helyszín rövid szöveges ismertetése:
A tervezett nyomvonal 3 jól elkülöníthető szakaszra osztható. A nyomvonal első szakasza Nagyvenyim
belterületéről, a település központból indul, és a belterület keleti határáig az Álmos vezér utca végéig tart. A
második szakasz a Nagyvenyim és Dunaújváros közötti mezőgazdasági területeket érinti. Az M6-os autópályát
felüljáró műtárggyal keresztezi. A harmadik szakasz Dunaújváros külterületét érinti. A tervezett nyomvonal
várhatóan a bevásárló központ mellett létesült körfogalomnál éri el a Kandó Kálmán teret. A tervezett nyomvonal
vége a bevásárlóközpont területén, a meglévő, a centrumot a külvárosi részekkel és a vasútállomással összekötő
kerékpárút kezdetére esik.
Tervezési alszakaszok azonosítása:
A 1. számú tervezési alszakasz részletes ismertetése
Tervezési határok:
Nagyvenyim, település központtól Álmos vezér utca végéig.
Tervezési hossz: ~1,5 km
Az 1. alszakasz teljes terjedelmében Nagyvenyim belterületén halad. A Fő utcán meglévő kerékpárút, és gyalogés kerékpárút szakaszok már üzemelnek a Rózsa utca és a keleti településhatár között. A Fő utcai kerékpáros
létesítmények burkolata sok helyen töredezett, leromlott állagú. Az Álmos vezér utca jelenleg szórt burkolattal
rendelkezik.
1. alszakasz, kerékpáros nyomvonal bemutatása:
• Rózsa utca - Álmos utca (6219 jelű összekötő út) között a kerékpáros forgalom a kétirányú, gyalog és
kerékpárúton halad. A meglévő létesítményekre vonatkozó rehabilitáció tervezése, forgalomtechnikai jelzések
felülvizsgálata szükséges.
• Álmos vezér utcában a lakott terület végéig a kerékpáros forgalom a kisforgalmú helyi közúton vezetve halad. A
biztonságos közlekedés érdekében az utca teljes hosszában aszfaltburkolatra kiépítése szükséges.
A 2. számú tervezési alszakasz részletes ismertetése
Tervezési határok: Nagyvenyim, Álmos vezér utca végétől Dunaújváros, Kandó Kálmán téri (6219 j. összekötőút)
körforgalom.
Tervezési hossz: ~ 3 km
A 2. alszakasz a két település között létesít kerékpáros kapcsolatot. A tervezett nyomvonal kialakításánál törekedni
kell a meglévő külterületi mezőgazdasági úthálózat adta lehetőségek kihasználására. Az érintett területet nyugatkeleti irányba két részre osztja az M6-os autópálya. A tervezett nyomvonal és a gyorsforgalmi út külön szintű
keresztezése az M6-os autópálya 70+830-as szelvényben üzemelő, a pálya két oldalán lévő mezőgazdasági
területeket összekötő, közúti felüljáró igénybevételével lehetséges.
2. alszakasz, kerékpáros nyomvonal bemutatása:
• A Nagyvenyim, Álmos vezér utca végétől az M6-os közúti felüljáróig a meglévő, burkolatlan utak területén
minimum 4 széles aszfaltburkolattal ellátott, kerékpárosbarát, mezőgazdasági út kialakítása szükséges.
• Az autópálya keresztezése a meglévő felüljárón keresztül megoldható. A felüljárón áthaladó aszfaltburkolat
szélessége a kerékpáros, mezőgazdasági nehézgépjármű vegyes forgalom számára elegendő.
• Az autópálya felüljáró és a Dunaújváros, Kandó Kálmán téri körforgalom között a meglévő földút területén
minimum 4 méter széles aszfaltburkolatú, kerékpárosbarát mezőgazdasági út kialakítása szükséges.
(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: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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 162 - 427428
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kerékp. létes. terv.Nagyvenyim -Dunaújváros köz.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12479124241
Postai cím: III. ker. Polgár u. 12. I./7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
Telefon: +36 209392440
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: 7590000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerz.mód dátuma: 2021. december 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/01/10 (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):

71240000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2

További tárgyak:
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. Kerékpáros létesítmények tervezése Nagyvenyim -Dunaújváros települések között
Tervezési helyszín azonosítása:
Tervezési szakasz kezdete: Nagyvenyim, település központ, 6219 jelű összekötő út (Fő utca), Rózsa utca
kereszteződése
Tervezési szakasz vége: Dunaújváros, 6219 jelű összekötő út (Kandó Kálmán tér), bevásárló központ meglévő
kerékpárút vége
Természetvédelmi terület érintettség: nincs
Teljes hossz: ~ 5,0 km
A tervezési helyszín rövid szöveges ismertetése:
A tervezett nyomvonal 3 jól elkülöníthető szakaszra osztható. A nyomvonal első szakasza Nagyvenyim
belterületéről, a település központból indul, és a belterület keleti határáig az Álmos vezér utca végéig tart. A
második szakasz a Nagyvenyim és Dunaújváros közötti mezőgazdasági területeket érinti. Az M6-os autópályát
felüljáró műtárggyal keresztezi. A harmadik szakasz Dunaújváros külterületét érinti. A tervezett nyomvonal
várhatóan a bevásárló központ mellett létesült körfogalomnál éri el a Kandó Kálmán teret. A tervezett nyomvonal
vége a bevásárlóközpont területén, a meglévő, a centrumot a külvárosi részekkel és a vasútállomással összekötő
kerékpárút kezdetére esik.
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Tervezési alszakaszok azonosítása:
A 1. számú tervezési alszakasz részletes ismertetése
Tervezési határok:
Nagyvenyim, település központtól Álmos vezér utca végéig.
Tervezési hossz: ~1,5 km
Az 1. alszakasz teljes terjedelmében Nagyvenyim belterületén halad. A Fő utcán meglévő kerékpárút, és gyalogés kerékpárút szakaszok már üzemelnek a Rózsa utca és a keleti településhatár között. A Fő utcai kerékpáros
létesítmények burkolata sok helyen töredezett, leromlott állagú. Az Álmos vezér utca jelenleg szórt burkolattal
rendelkezik.
1. alszakasz, kerékpáros nyomvonal bemutatása:
• Rózsa utca - Álmos utca (6219 jelű összekötő út) között a kerékpáros forgalom a kétirányú, gyalog és
kerékpárúton halad. A meglévő létesítményekre vonatkozó rehabilitáció tervezése, forgalomtechnikai jelzések
felülvizsgálata szükséges.
• Álmos vezér utcában a lakott terület végéig a kerékpáros forgalom a kisforgalmú helyi közúton vezetve halad. A
biztonságos közlekedés érdekében az utca teljes hosszában aszfaltburkolatra kiépítése szükséges.
A 2. számú tervezési alszakasz részletes ismertetése
Tervezési határok: Nagyvenyim, Álmos vezér utca végétől Dunaújváros, Kandó Kálmán téri (6219 j. összekötőút)
körforgalom.
Tervezési hossz: ~ 3 km
A 2. alszakasz a két település között létesít kerékpáros kapcsolatot. A tervezett nyomvonal kialakításánál törekedni
kell a meglévő külterületi mezőgazdasági úthálózat adta lehetőségek kihasználására. Az érintett területet nyugatkeleti irányba két részre osztja az M6-os autópálya. A tervezett nyomvonal és a gyorsforgalmi út külön szintű
keresztezése az M6-os autópálya 70+830-as szelvényben üzemelő, a pálya két oldalán lévő mezőgazdasági
területeket összekötő, közúti felüljáró igénybevételével lehetséges.
2. alszakasz, kerékpáros nyomvonal bemutatása:
• A Nagyvenyim, Álmos vezér utca végétől az M6-os közúti felüljáróig a meglévő, burkolatlan utak területén
minimum 4 széles aszfaltburkolattal ellátott, kerékpárosbarát, mezőgazdasági út kialakítása szükséges.
• Az autópálya keresztezése a meglévő felüljárón keresztül megoldható. A felüljárón áthaladó aszfaltburkolat
szélessége a kerékpáros, mezőgazdasági nehézgépjármű vegyes forgalom számára elegendő.
• Az autópálya felüljáró és a Dunaújváros, Kandó Kálmán téri körforgalom között a meglévő földút területén
minimum 4 méter széles aszfaltburkolatú, kerékpárosbarát mezőgazdasági út kialakítása szükséges.
(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: 5 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: 7590000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12479124241
Postai cím: III. ker. Polgár u. 12. I./7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
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E-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
Telefon: +36 209392440
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):
Eredeti rendelkezés:
7. A Szerződés időtartama: A Szerződés annak hatályba lépésétől számított 5 hónap, de legkésőbb 2021.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
Módosított rendelkezés:
7. A Szerződés időtartama: A Szerződés annak hatályba lépésétől 2022. január 21-ig tartó határozott
időtartamra szól.
A szerződés fentiek szerint történő módosítása megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
141. § (4) bekezdés a) pontjában előírt feltételeknek, tekintettel arra, hogy:
a) a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés
meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit
és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek
megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.
A szerződés 19. pontja minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti
a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, és a
változás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az eredeti szerződésben foglalta teljesítési határidő 5 hónapban került
meghatározásra, de legkésőbb 2021. december 31-e.
A szerződésben vállalt teljesítési határidőre történő szállítás azonban Felek felelősségi körén kívül eső
okokból akadályokba ütközik az alábbiak okán:
A szerződés 19. pontja értelmében Felek rögzítik, hogy a szerződés 4. pontjában foglalt Támogatói
okirat alapján az AÖFK jogosult a tervdokumentáció véleményezésére, tervzsűrire utalására. Ezen
tevékenységekre fordított idő a Megrendelő rendelkezésére álló 18. pont szerinti határidőbe, illetve
ezzel összhangban a 7. pont szerinti teljesítési határidőbe nem számít bele, azaz ezen időtartammal
(időtartamokkal) a teljesítési határidő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbodik.
Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AÖFK) 2021. szeptember 29i tájékoztatása értelmében a Támogatói Okirat II.7.ab) pontja alapján Kedvezményezett köteles lefolytatni
a tervezési közbeszerzés megkezdése előtt a tervezési diszpozíció Támogató általi véleményeztetését,
valamint az engedélyező hatósághoz való benyújtása előtt az engedélyezési tervdokumentáció
véleményeztetését, Támogató kérése esetén tervzsűriztetését. Az ITM Kerékpáros Koordinációs
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Főosztályával egyeztetve az egyes szakaszok tekintetében az ITM-től minden esetben meg kell kérni a
tervzsűri nyilatkozat kiadását az engedélyezési tervek engedélyre való benyújtása előtt.
Tervező az elkészített tervdokumentációt 2021. november 3-án elküldte Megrendelő részére
véleményezés céljából, aki ezt követően 2021. november 8-án küldte el azt az AÖFK részére
véleményezésre. Az AÖFK észrevételei 2021. november 15-én (7 nap után) érkeztek be. Tervező ezek
alapján felülvizsgálta a terveket, majd Megrendelő a tervdokumentációt 2021. november 23-án elküldte
az ITM Kerékpáros Koordinációs Főosztály részére tervzsűrire utalás céljából. A tervzsűri keretében tett
észrevételek 2021. december 7-én (14 nap után) érkeztek be.
Fentiek értelmében a szerződés 19. pontjában rögzítettek szerinti tevékenységekre fordított idő összesen
21 nap, mely e pont értelmében a Megrendelő rendelkezésére álló 18. pont szerinti határidőbe, illetve
ezzel összhangban a 7. pont szerinti teljesítési határidőbe nem számít bele, azaz ezen időtartammal
(időtartamokkal) a teljesítési határidő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbodik.
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: 7590000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7590000 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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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (0463/2022)
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: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 24225221243
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lokár-Prezenszki Rita
Telefon: +36 306313650
E-mail: rita.lokar-prezenszki@lechnerkozpont.hu
Fax: +00 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált pénzügyi, számviteli rendszer kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000511612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212442-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Integrált pénzügyi, számviteli rendszer kialakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212442-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Lechner Nonprofit Kft. (továbbiakban Ajánlatkérő) saját integrált pénzügyi és számviteli rendszerrel és saját
munkavállalókkal kívánja ellátni a szervezeten belül felmerülő pénzügyi és számviteli feladatokat. A szervezet
működési sajátosságainak figyelembe vételével létrehozandó rendszer és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
biztosítása képezi jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, mely az alábbi alrendszereket foglalja magába:
I. Alrendszer - Integrált pénzügyi és számviteli (ügyviteli) rendszerének kialakítása, mely Ajánlatkérő pénzügyi,
számviteli tevékenységét teljes körűen lefedi
II. Alrendszer - Elkülönült adatszolgáltatásra alkalmas rendszer felállítása, amelyben Ajánlatkérő azon feladatainak
pénzügyi-számviteli tételeit rögzíti, amelyet más szervezet nevében végez.
III. Alrendszer - Eszközkezelő és nyilvántartó rendszer kialakítása. Ajánlatkérő tárgyi eszközei, szoftverei és
munkavégzéshez kiadott, költségként elszámolt (nem tárgyi eszközként nyilvántartott pl. konyhai felszerelések
számossági nyilvántartása) eszközei mozgásának nyomon követése érdekében egy közös adatbázis kialakítása.
A kialakított rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása alrendszerenként az alábbiak szerint:
- terméktámogatás, karbantartás, jogszabály-, és szoftverkövetés, help-desk szolgáltatás, (36 hónapra)
- utólagos továbbfejlesztés (eseti megrendelés alapján óradíjas szolgáltatás 42 hónapra).
Ajánlatkérő az egyes teljesítési szintekhez azonos teljesítési határidőket határoz meg az I. és a II. Alrendszer
esetében az alábbiak szerint:
1. teljesítési szint: legkésőbb 2021. december 31.
2. teljesítési szint: legkésőbb 2022. január 31.
3. teljesítési szint: legkésőbb 2022. február 28.
A III. Alrendszerre vonatkozó teljesítési határidő: 2022. február 28.
Az egyes teljesítési szintek feladattartalmának részletes bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által elvárt jótállás a kialakított rendszer tekintetében: 24 hónap.
A kialakításra kerülő alrendszernek moduláris felépítésűnek kell lennie. Az egyes alrendszereket lefedő modulok
azonos adatforrásból dolgoznak, kezelik Ajánlatkérő megjelölt üzleti folyamatait, önállóan működnek.
A rendszer kialakítása társaság-specifikus, szükséges az egyedi igények maradéktalan kiszolgálása (fejleszthető/
bővíthető funkcionalitás).
A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy egyidejűleg több munkafolyamat és több felhasználó zavartalan
működését és munkavégzését biztosítsa, több telephelyről történő elérés lehetősége mellett.
A rendszer elvárt rendelkezésre állása 99,5%.
A kialakítandó rendszer korlátlan számú felhasználót tartalmaz.
2020. évben - Ajánlatkérő jelenlegi működési gyakorlata mellett - kerekítve 1.610.000 volt a kezelt könyvelési
sorok száma, melyből 1.000.000 db kimenő számlákhoz, 12.000 db bejövő számlákhoz és egyéb bizonylatokhoz,
150.000 db bankhoz, 403.000 db vegyes tételekhez (felosztás, bér, pontozás), 45.000 db eszközök üzembe
helyezéséhez, értékcsökkenéséhez kapcsolódott.
A kialakított rendszernek nagyságrendileg a fenti mennyiségnek megfelelő tranzakciószámot kell tudnia kezelni.
A kialakításra váró rendszerrel kapcsolatosan elvárt általános funkcionális követelmények:
- pénzügyi funkció (számlázás, kintlevőség-kezelés, házipénztár)
- teljeskörű számviteli funkciók
- költségfelosztás támogatása
- riportok lekérdezése
A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás
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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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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 189 - 492305
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Integrált pénzügyi, számviteli rendszer kialakítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: GriffSoft Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12573936241
Postai cím: Görgey Artúr Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@griffsoft.hu
Telefon: +36 14502200
Internetcím(ek): (URL) www.griffsoft.hu
Fax: +36 12390056
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: 50338800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződéskötés időpontja: 2021.12.31.
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:
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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:
2022/01/10 (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):

72212442-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212442-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Lechner Nonprofit Kft. (továbbiakban Ajánlatkérő) saját integrált pénzügyi és számviteli rendszerrel és saját
munkavállalókkal kívánja ellátni a szervezeten belül felmerülő pénzügyi és számviteli feladatokat. A szervezet
működési sajátosságainak figyelembe vételével létrehozandó rendszer és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
biztosítása képezi jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, mely az alábbi alrendszereket foglalja magába:
I. Alrendszer - Integrált pénzügyi és számviteli (ügyviteli) rendszerének kialakítása, mely Ajánlatkérő pénzügyi,
számviteli tevékenységét teljes körűen lefedi
II. Alrendszer - Elkülönült adatszolgáltatásra alkalmas rendszer felállítása, amelyben Ajánlatkérő azon feladatainak
pénzügyi-számviteli tételeit rögzíti, amelyet más szervezet nevében végez.
III. Alrendszer - Eszközkezelő és nyilvántartó rendszer kialakítása. Ajánlatkérő tárgyi eszközei, szoftverei és
munkavégzéshez kiadott, költségként elszámolt (nem tárgyi eszközként nyilvántartott pl. konyhai felszerelések
számossági nyilvántartása) eszközei mozgásának nyomon követése érdekében egy közös adatbázis kialakítása.
A kialakított rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása alrendszerenként az alábbiak szerint:
- terméktámogatás, karbantartás, jogszabály-, és szoftverkövetés, help-desk szolgáltatás, (36 hónapra)
- utólagos továbbfejlesztés (eseti megrendelés alapján óradíjas szolgáltatás 42 hónapra).
Ajánlatkérő az egyes teljesítési szintekhez azonos teljesítési határidőket határoz meg az I. és a II. Alrendszer
esetében az alábbiak szerint:
1. teljesítési szint: legkésőbb 2021. december 31.
2. teljesítési szint: legkésőbb 2022. január 31.
3. teljesítési szint: legkésőbb 2022. február 28.
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A III. Alrendszerre vonatkozó teljesítési határidő: 2022. február 28.
Az egyes teljesítési szintek feladattartalmának részletes bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által elvárt jótállás a kialakított rendszer tekintetében: 24 hónap.
A kialakításra kerülő alrendszernek moduláris felépítésűnek kell lennie. Az egyes alrendszereket lefedő modulok
azonos adatforrásból dolgoznak, kezelik Ajánlatkérő megjelölt üzleti folyamatait, önállóan működnek.
A rendszer kialakítása társaság-specifikus, szükséges az egyedi igények maradéktalan kiszolgálása (fejleszthető/
bővíthető funkcionalitás).
A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy egyidejűleg több munkafolyamat és több felhasználó zavartalan
működését és munkavégzését biztosítsa, több telephelyről történő elérés lehetősége mellett.
A rendszer elvárt rendelkezésre állása 99,5%.
A kialakítandó rendszer korlátlan számú felhasználót tartalmaz.
2020. évben - Ajánlatkérő jelenlegi működési gyakorlata mellett - kerekítve 1.610.000 volt a kezelt könyvelési
sorok száma, melyből 1.000.000 db kimenő számlákhoz, 12.000 db bejövő számlákhoz és egyéb bizonylatokhoz,
150.000 db bankhoz, 403.000 db vegyes tételekhez (felosztás, bér, pontozás), 45.000 db eszközök üzembe
helyezéséhez, értékcsökkenéséhez kapcsolódott.
A kialakított rendszernek nagyságrendileg a fenti mennyiségnek megfelelő tranzakciószámot kell tudnia kezelni.
A kialakításra váró rendszerrel kapcsolatosan elvárt általános funkcionális követelmények:
- pénzügyi funkció (számlázás, kintlevőség-kezelés, házipénztár)
- teljeskörű számviteli funkciók
- költségfelosztás támogatása
- riportok lekérdezése
A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás
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: 51 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: 50338800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: GriffSoft Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12573936241
Postai cím: Görgey Artúr Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@griffsoft.hu
Telefon: +36 14502200
Internetcím(ek): (URL) www.griffsoft.hu
Fax: +36 12390056
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
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.4. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosítással
aláhúzással kerül megjelölésre):
„2.4. A három Alrendszer egyes funkciói az alábbi teljesítési szintenként kerülnek éles üzembe állításra
a Műszaki Leírásban meghatározott időpontoktól a Megrendelő által. Annak érdekében, hogy az
üzembe állítás a Műszaki Leírásban meghatározottak szerinti megtörténhessen, a Vállalkozó köteles az
Alrendszereket az alábbi határidőkben készre jelenteni:
Alrendszer I.:
1. teljesítési szint: legkésőbb 2022. február 28.
2. teljesítési szint: legkésőbb 2022. január 31.
3. teljesítési szint: legkésőbb 2022. február 28.
Alrendszer II.:
1. teljesítési szint: legkésőbb 2021. december 31.
2. teljesítési szint: legkésőbb 2022. január 31.
3. teljesítési szint: legkésőbb 2022. február 28.
Alrendszer III.:
1. teljesítési szint: legkésőbb 2022. február 28.”
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: Vállalkozó 2021. december 16-án tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy a
Szerződés 2.4. pontjában meghatározott Alrendszer I. 1. teljesítési szintjének teljesítése késedelmet
szenved a Vállalkozót ért kibertámadás, valamint annak következményeként a Megrendelő általi
kapcsolódó fejlesztések elhúzódása okán. Az érintett teljesítési szinten belül a számla kiállítási
tevékenység többféle megoldásának lehetősége nem tud megvalósulni határidőre. A teljesítési szinthez
tartozó valamennyi egyéb feladat várhatóan határidőre elkészül. A Vállalkozó informatikai rendszere
elleni kibertámadás miatt 2021. november 9. napjától 2021. december 3. napjáig (összesen 25 napig) a
Vállalkozó a Felek által meghatározott ütemterv szerinti feladatait nem tudta teljes egészében ellátni.
A Vállalkozó által fejlesztett interfészhez a Megrendelő részéről további belső fejlesztések szükségesek,
amelyek a kibertámadás okozta késedelmes szállítás miatt szintén határidőn túl kerülnek fejlesztésre. A
Megrendelő jelezte, hogy az ütemezésben bekövetkezett csúszás miatt, az eredeti ütemezéshez képest
2021. december 17. napja helyett a fejlesztésekkel és azok egyidejű tesztelésével 2022. február 27. napjára
(összesen 72 nappal később) tud elkészülni, a fejlesztést követően pedig a Vállalkozónak egy napra
van szüksége az Alrendszer I. 1. teljesítési szintjének véglegesítésére. A Megrendelő oldali fejlesztések
elkészültét követően lehetséges az Alrendszer I. 1. teljesítési szintjének készre jelentése.
A Felek a fentiek alapján megállapítják, hogy az Alrendszer I. 1. teljesítési szinthez tartozó szolgáltatások
készre jelentése kapcsán felmerült akadály összesen 97 napig áll fenn.
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó általi teljesítés fenti megjelölt akadálya a Vállalkozó ellenőrzési körén
kívül álló, a közbeszerzési eljárás megindításakor előre nem látható körülmény volt, valamint arra,
hogy a Felektől nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljék, ezért a Felek a teljesítés késedelmét
kimentettnek tekintik.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 50338800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 50338800 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 Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0028/2022)
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 Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Katalin
Telefon: +36 202385490
E-mail: nemeth.katalin@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: vidéki telephelyek takarítása/2019
Hivatkozási szám: EKR001410042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vidéki telephelyek takarítása/2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 15 telephely Magyarország területén a műszaki leírásban
meghatározott címeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
Tárgy
Ajánlatkérő telephelyein takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi-és heti takarítási munkák folyamatos végzése
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése
3. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján plusz napi és/vagy nagytakarítási munkák elvégzése
A szerződés időtartama alatt a takarítandó terület változhat (csökkenhet vagy növekedhet ajánlatkérő
által bérelt területek nagyságának változása esetén), mely esetben az ellenszolgáltatás automatikusan,
négyzetméterarányosan módosul új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
alapján.
Mennyiség: 15 telephely takarítása az ártáblázatban telephelyenként takarítástípusonként meghatározott m2
nagyságban. A szerződés alapján megrendelt és teljesített teljes ellenszolgáltatás nem haladhatja meg a nettó
93.000.000 Ft-ot. Napi takarítás összesen 3595,7 m2. tekintetében szükséges ártáblázat szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 056 - 133317
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vidéki telephelyek takarítása/2019
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
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A beszerzés végleges összértéke: 93000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
VI.3 pont folytatása:
VI.3.9.
Értékelési módszer, ponthatár: 1. részszempont: egyenes arányosítás, 2. részszempont: fordított
arányosítás. Ponthatár: 0-10.
VI.3.10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: az alábbi időpontokban kerül sor az adott
telephely címén. A helyszíni bejárásról való távolmaradás esetén ajánlatkérő újabb időpontot nem biztosít.
A bejárás során ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6)-(7) bekezdései szerint jár el.
2019. december 11. napján
09:00 - 10:00 Gyöngyös 3200 Gyöngyös Angyal u. 2/1.
10:40 - 12:00 Gödöllő Platán ház 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A Platán Ház
Gödöllő Berger udvar 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. Berger udvar
12:20 - 13:20 M3 12 kmsz 1151 M3 autópálya 12 km szelvény jobb oldal
2019. december 16. napján
09:00 - 10:00 Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
10:50 - 11:05 Budaörs 2040 Budaörs Garibaldi út 1.
VI.3.11 Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság),
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
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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):

645

Kiegészítő szójegyzék

90910000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 15 telephely Magyarország területén a műszaki leírásban
meghatározott címeken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
Tárgy
Ajánlatkérő telephelyein takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi-és heti takarítási munkák folyamatos végzése
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése
3. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján plusz napi és/vagy nagytakarítási munkák elvégzése
A szerződés időtartama alatt a takarítandó terület változhat (csökkenhet vagy növekedhet ajánlatkérő
által bérelt területek nagyságának változása esetén), mely esetben az ellenszolgáltatás automatikusan,
négyzetméterarányosan módosul új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
alapján.
Mennyiség: 15 telephely takarítása az ártáblázatban telephelyenként takarítástípusonként meghatározott m2
nagyságban. A szerződés alapján megrendelt és teljesített teljes ellenszolgáltatás nem haladhatja meg a nettó
93.000.000 Ft-ot. Napi takarítás összesen 3595,7 m2. tekintetében szükséges ártáblázat szerint.
(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: 93000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás dátuma: 2021.12.31
Felek rögzítik, hogy az új teljesítési hely takarítási, fertőtlenítési és egyéb kapcsolódó feladatainak
ellátása érdekében 2021. november 9. napjától kezdődően a jelen szerződésmódostás I. és II. számú
mellékletét képező dokumentumok rendelkezéseit alkalmazták, és megállapodnak abban, hogy jelen
szerződésmódosítás aláírásával a Szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás I. számú
mellékletét képező Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció) dokumentum, míg 5. sz. melléklete helyébe
a jelen szerződésmódosítás II. számú mellékletét képező Ártáblázat (NÚSZ telephelyeinek fertőtlenítése)
dokumentum lép.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.7. pontja értelmében a Vállalkozó – a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján –díjemelésre jogosult a Munka során jelen
szerződés alapján felhasznált anyagok tekintetében, legfeljebb a KSH által az előző év vonatkozásában
közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, továbbá ugyancsak jogosult díjemelésre
a munkadíj vonatkozásában, legfeljebb a mindenkori minimálbér-növekedésnek megfelelő mértékben.
Fentiek alapján Felek közösen megegyeztek a vállalkozói díj fogyasztói árindex, illetve minimálbérnövekedés szerinti, 2022. január 1. napjától kezdődő megváltoztatásában, így Felek megállapodnak
abban, hogy a Szerződés 2. számú melléklete helyébe 2022. január 1. napjától a jelen szerződésmódosítás
III. számú mellékletét képező „2. számú melléklet (módosított Ártáblázat)” lép.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja, 141. § (4) bekezdés
c) pontja és (6) bekezdése alapján kerül sor.
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 megállapodnak abban, hogy a Szerződés rendelkezéseit
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése
alapján módosítják. A módosításokra a Megrendelő szegedi fióktelepének költözése miatt kerül sor,
ugyanis az új teljesítési helyen (6728 Szeged, Kollégiumi út 16.) megváltoztak az ellátandó feladatok.
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)
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Érték áfa nélkül: 93000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 93000000 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 | 2022.10

648

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R (0494/2022)
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: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22738547
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Júlia
Telefon: +36 19996464
E-mail: julia.fulop@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nhkv.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SRF/RDF Szállítás - Keretszerződés 7 részben
Hivatkozási szám: EKR001603172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Észak-Magyarországi régió-SRF szállítási feladatok
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: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlattevő a jelen részben megjelölt régióban található
telephelyei, átvétel az ajánlattevő telephelyein.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretszerződés Észak-Magyarországi régióban az NHKV Zrt. részére SRF/RDF haszonanyag hasznosításához
szükséges szállítási feladatok ellátása tárgyában.
A beszerzés alapmennyisége: 47645 t/év, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes
hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő
gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.
Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során 2016. július 01. után gyűjtött hulladékból származó
SRF/RDF/RDF UA/UV haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátásáról a jelen közbeszerzési
eljárás alapján megkötésre kerülő keretszerződések útján gondoskodik régiónkénti bontásban.
A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az Ajánlatkérő keretszerződést köt, hogy az adott régióban a
meghatározott mennyiség és minőség szerinti anyagot a megjelölt termelési helyen (Közszolgáltató telephelye)
átvegyék és elszállítsák a hasznosítás helyszínére. Külföldi hasznosítóhoz történő szállítás is részét képezheti a
teljesítésnek.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 182 - 439244
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Észak-Magyarországi régió-SRF szállítási feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/08/28 (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: "F TRANS" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98157291
Postai cím: Nagytarcsai Utca 4
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
E-mail: andras.farkas@f-trans.hu
Telefon: +36 309512133
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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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: 128642728 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás a közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 1.,2.,4.,5. és 6. részekben megkötött
szerződéseket érinti, tehát Ajánlatkérő minden érintett rész tekintetében fel kívánja adni a Kbt. 37. §
(1) bekezdés j) pontja szerinti szerződés módosításáról szóló tájékoztatót. A Kbt. 37. § (5) bekezdése
értelmében Ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított
öt munkanapon belül köteles az (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt
megküldeni közzétételre, ugyanakkor az EKR működési sajátosságából kifolyólag több részes eljárások
esetében a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény csak egy rész vonatkozásában adható
fel. A 4. részben megkötött szerződés módosításának időpontja: 2021. december 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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):

651

Kiegészítő szójegyzék

90500000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlattevő a jelen részben megjelölt régióban található
telephelyei, átvétel az ajánlattevő telephelyein.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés Észak-Magyarországi régióban az NHKV Zrt. részére SRF/RDF haszonanyag hasznosításához
szükséges szállítási feladatok ellátása tárgyában.
A beszerzés alapmennyisége: 47645 t/év, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes
hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő
gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.
Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során 2016. július 01. után gyűjtött hulladékból származó
SRF/RDF/RDF UA/UV haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátásáról a jelen közbeszerzési
eljárás alapján megkötésre kerülő keretszerződések útján gondoskodik régiónkénti bontásban.
A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az Ajánlatkérő keretszerződést köt, hogy az adott régióban a
meghatározott mennyiség és minőség szerinti anyagot a megjelölt termelési helyen (Közszolgáltató telephelye)
átvegyék és elszállítsák a hasznosítás helyszínére. Külföldi hasznosítóhoz történő szállítás is részét képezheti a
teljesítésnek.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 141378358
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "F TRANS" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98157291
Postai cím: Nagytarcsai Utca 4
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
E-mail: andras.farkas@f-trans.hu
Telefon: +36 309512133
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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 tárgyát képező szállítási feladatok igénybevétele Ajánlatkérő kiemelt érdeke, ugyanakkor
a feladatok ajánlati áron történő ellátása jelen gazdasági helyzetben Vállalkozó részéről nem vagy
csak rendkívül veszteségesen kivitelezhető, valamint a kiírt keretmennyiségek a közszolgáltatók által
szolgáltatott adatok alapján a becsült éves maximális mennyiségeket tartalmazták, a Felek egyező
akarattal a vállalkozói díj megemelését és a vállalt mennyiséget érintően a szerződés módosításáról
döntöttek, annak fenntarthatósága érdekében.
A vállalkozói díjat érintő szerződésmódosítás jogalapjaként Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján
kötött szerződés
módosításának jogszerű lehetőségeit, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételeket kiemelten
megvizsgálta és megállapította, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 141. §
hivatkozott rendelkezése alapján módosítható.
A vállalt mennyiséget érintő szerződésmódosítás jogalapjaként Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében
rögzített feltételeket megvizsgálta, mely során megállapításra került, hogy a szerződésmódosítás
folytán a műszaki tartalom változatlan marad, a módosítás új kötelezettséget Vállalkozó számára nem
keletkeztet. Mindemellett Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a szerződés gazdasági egyensúlyát jelen
szerződésmódosítás nem érinti.
Felek gondos mérlegelést követően a szerződés módosítását határozták el, mely módosítás a Kbt. 141. §
(2) és (6) bekezdéseivel összhangban áll, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és az eredeti szerződés értékének 10 %-át, valamint nem
változtatja meg a szerződés általános jellegtét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, illetőleg a
szerződésmódosítás nem lényeges.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés módosítása a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének e)
pontján és (4) bekezdésén, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik.
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: 128642728 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 141378358 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (26273/2021)
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: 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): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi irodaház takarítása
Hivatkozási szám: EKR000359782021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Központi irodaház takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8

További tárgyak:
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Napi takarítás és nagytakarítás a központi irodaházban
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A NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti irodaépületben található bérleményeinek napi (esti) takarítása és
féléves (tavaszi és őszi) nagytakarítása, továbbá higiéniai termékek (kézmosó folyadék, kéztörlő, toalettpapír és
szemeteszsák) folyamatos beszerzése, a takarítási feladatok részeként azok kihelyezése, valamint 2 fő napközbeni
ügyeletes takarító biztosítása.
Ajánlattevőnek a fenti munkák elvégzésére folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés 24 hónapos
időtartama alatt.
Teljesítés helyszíne:
A NIF Zrt. központi irodaháza.
A takarítandó terület nagysága: 7779 m2, ablakfelület nagysága: 1217 m2
A padlóburkolat az irodákban, tárgyalókban és a folyosókon padlószőnyeg, a vizes helyiségekben (konyhák és
mosdók) kerámia járólap.
A takarítandó felületek méretei:
- Padlószőnyeg: 7195 m2
- Kárpit: 0 m2
- Reluxa: 632,6 m2
- Csempefelület: 1050 m2
- Kerámialap padlóburkolat: 584 m2
- Laminált parketta: 0 m2
Az ablakok tisztítása csak belülről szükséges, a külső, alpintechnikát igénylő ablaktisztítás nem képezi a feladat
részét.
A NIF Zrt.-nél a hulladék gyűjtése szelektíven történik (a konyhákban szelektív hulladékgyűjtők vannak a papír és
műanyag hulladék gyűjtésére), ennek megfelelően kell Ajánlattevőnek gondoskodnia a hulladék összegyűjtéséről
és elhelyezéséről az irodaház központi szelektív hulladékgyűjtőjébe.
Az bérleményekben 13 db konyha, valamint 13 férfi és 14 női mosdó-WC blokk található.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 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 191 - 497188
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi irodaház takarítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Hungária Körút 162-164.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: HRV Technical Service 024 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24936141242
Postai cím: Örs vezér Tere 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: hts-palyazat@hrvgroup.eu
Telefon: +36 704669494
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12153444
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: 57480000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása. Aláírására 2021. december 15. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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

656

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

657

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:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

90911200-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8

További tárgyak:
90919200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Napi takarítás és nagytakarítás a központi irodaházban
A NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti irodaépületben található bérleményeinek napi (esti) takarítása és
féléves (tavaszi és őszi) nagytakarítása, továbbá higiéniai termékek (kézmosó folyadék, kéztörlő, toalettpapír és
szemeteszsák) folyamatos beszerzése, a takarítási feladatok részeként azok kihelyezése, valamint 2 fő napközbeni
ügyeletes takarító biztosítása.
Ajánlattevőnek a fenti munkák elvégzésére folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés 24 hónapos
időtartama alatt.
Teljesítés helyszíne:
A NIF Zrt. központi irodaháza.
A takarítandó terület nagysága: 7779 m2, ablakfelület nagysága: 1217 m2
A padlóburkolat az irodákban, tárgyalókban és a folyosókon padlószőnyeg, a vizes helyiségekben (konyhák és
mosdók) kerámia járólap.
A takarítandó felületek méretei:
- Padlószőnyeg: 7195 m2
- Kárpit: 0 m2
- Reluxa: 632,6 m2
- Csempefelület: 1050 m2
- Kerámialap padlóburkolat: 584 m2
- Laminált parketta: 0 m2
Az ablakok tisztítása csak belülről szükséges, a külső, alpintechnikát igénylő ablaktisztítás nem képezi a feladat
részét.
A NIF Zrt.-nél a hulladék gyűjtése szelektíven történik (a konyhákban szelektív hulladékgyűjtők vannak a papír és
műanyag hulladék gyűjtésére), ennek megfelelően kell Ajánlattevőnek gondoskodnia a hulladék összegyűjtéséről
és elhelyezéséről az irodaház központi szelektív hulladékgyűjtőjébe.
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Az bérleményekben 13 db konyha, valamint 13 férfi és 14 női mosdó-WC blokk található.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 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: 59622840
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HRV Technical Service 024 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24936141242
Postai cím: Örs vezér Tere 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: hts-palyazat@hrvgroup.eu
Telefon: +36 704669494
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12153444
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Hungária Körút 162-164.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésére hivatkozással kívánják módosítani.
1. A Szerződés 2. Szerződés tárgya pont 2.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1 A NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti irodaépület A2, B2; A3; B3; A4; B4; D3; D4; CH2; C3; H3.
bérleményeinek takarítása, az 1. sz. mellékletben részletezett követelményeknek megfelelően.
A takarítandó terület nagysága: 8069 m2, ablakfelület nagysága: 1264 m2.
Vállalkozó kijelenti, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a jelen pontban részletezett munka
elvégzésére jogosult.”
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2. A Szerződés 3. Szerződés díja, az elszámolás módja 3.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„3.1. Jelen szerződés nettó vállalkozói díj: 2.484.285,-Ft/hó
Az Áfa (Általános forgalmi adó) megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.”
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 Felek közötti Szerződés tárgya a 1134 Budapest, Váci út 45. sz. alatti Átrium
Park Irodaépületben lévő bérlemények (a Közbeszerzési műszaki leírásban (a továbbiakban: Feladatleírás)
rögzítettek szerinti (épületblokk – emelet): A2, B2; A3; B3; A4; B4; D3; D4; CH2; C3) napi takarítására és
nagytakarítására terjed ki.
A Szerződés aláírását követően a Megrendelő által, 2019. június 13. napján kelt helyiségekre vonatkozó
Bérleti Szerződés (a továbbiakban Bérleti Szerződés) módosításra került, mely szerint a Bérleti Szerződés
1.3. pontjában meghatározott bérlemények 2021. október 1. napjától bővültek.
Fentiek miatt szükségessé vált a Szerződés módosítása.
A Szerződés tárgya kiegészül a C3 épületblokk– emelet résszel folytatólagosan egybefüggő folyósón
található H3 épületblokk- emelet rész napi takarításával és nagytakarításával, jelen 1. számú
szerződésmódosítás mellékletét képező Feladatleírásban meghatározottak szerint.
A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„(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 Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely
a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a
módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékekig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható
a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
A „Napi takarítás és nagytakarítás a központi irodaházban” tárgyú közbeszerzés eljárást - a Megrendelő
által meghatározott becsült értékére tekintettel - Megrendelő uniós nyílt közbeszerzési eljárásban
bonyolította.
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A Szerződést a Felek határozott időre, 24 hónapra kötötték havi nettó 2.395.000,-Ft/hó átalánydíj
ellenében. E szerint a teljes szerződéses érték nettó 57.480.000,-Ft.
A bérleménybővülés alapján a Felek a nettó vállalkozási díj összegét 2.484.285,-Ft/hó átalánydíj összegben
határozták meg a Feladatleírásban meghatározott változásokkal arányosan. A teljes szerződéses érték
tehát nettó 2.142.840,-Ft összeggel emelkedik.
Jelen 1. számú szerződésmódosítás eredményeképpen az ellenérték növekedés az eredeti szerződéses
érték 3,7279 %-a, illetve nem éri el az uniós értékhatárt sem. A módosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
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: 57480000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59622840 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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (0353/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tervezési munkákra
Hivatkozási szám: EKR001358412019
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.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tervezési munkákra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71356400-2
90700000-4

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park
Irodaház "B" ép.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretmegállapodás közúti, vasúti és városi közösségi közlekedési létesítmények építésére irányuló beruházások,
jellemzően gyorsforgalmi és/vagy főutak, azok műtárgyai, közösségi közlekedésfejlesztés, illetve az üzemeltetésük
ellátását szolgáló telepek (továbbiakban: Közlekedésfejlesztési Projektek) tervezési feladatainak ellátására:
- cca. 24 db tanulmányterv készítése, felülvizsgálata;
- cca. 20 db Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) készítése, engedélyeztetése;
- cca. 23 db Környezeti Hatástanulmány (KHT) készítése, engedélyeztetése;
- cca. 21 db Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) készítése.
Nyertes ajánlattevőnek az erőforrásait úgy kell megszerveznie, hogy adott esetben képes legyen egyidejűleg
legalább 80 km hosszúságú, gyorsforgalmi és/vagy főútra vonatkozó, a fentiekben felsorolt tervezési feladat
megvalósítására.
Az egyes tervezési feladatok részletes ismertetését, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A tényleges Közlekedésfejlesztési Projekt megnevezése, és annak tervezési feladatai az egyedi szerződésben
kerülnek meghatározásra, mind területileg, mind mennyiségileg.
Közösségi közlekedésfejlesztés fogalma alatt AK a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági követelmény
vonatkozásában: minden olyan tevékenységet, amely a közösségi közlekedésben (tömegközlekedésben), vagy a
közösségi- és az egyéni közlekedés között, egy adott közlekedési alágazaton belüli, vagy különböző közlekedési
alágazatok közötti infrastruktúra fejlesztését foglal magában.
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület fogalma alatt AK a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági
követelmény vonatkozásában: minden olyan teljes körű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben,
közösségi közlekedéssel (tömegközlekedéssel) összefüggően utasforgalom, valamint utaskiszolgálás történik. (pl:
közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító
reptér utasforgalmi épülete.)
A felhívás II.1.6 pontjához: Amennyiben egy konkrét projekthez több a keretmegállapodás tárgya szerinti
feladattípus is tartozik, azokat az ajánlatkérő a keretmegállapodáson belül egyedi szerződés keretében egyben
szándékozik kiadni (versenyezteti), mivel azok közvetlenül egymáshoz kapcsolódnak. Ezen indok és az elvégzendő
feladatok szigorú határidejének betartása miatt a részekre történő bontás nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 157 - 383232
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás tervezési munkákra
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
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/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23329522
Postai cím: Batsányi J. U. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Internetcím(ek): (URL) www.pannonway.hu
Fax: +36 92598757
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66538837
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
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Telefon: +36 12056330
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12056325
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: 1749390000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának időpontja: 2021. december 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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:

71320000-7
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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71356400-2

Kiegészítő szójegyzék

90700000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park
Irodaház "B" ép.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás közúti, vasúti és városi közösségi közlekedési létesítmények építésére irányuló beruházások,
jellemzően gyorsforgalmi és/vagy főutak, azok műtárgyai, közösségi közlekedésfejlesztés, illetve az üzemeltetésük
ellátását szolgáló telepek (továbbiakban: Közlekedésfejlesztési Projektek) tervezési feladatainak ellátására:
- cca. 24 db tanulmányterv készítése, felülvizsgálata;
- cca. 20 db Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) készítése, engedélyeztetése;
- cca. 23 db Környezeti Hatástanulmány (KHT) készítése, engedélyeztetése;
- cca. 21 db Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) készítése.
Nyertes ajánlattevőnek az erőforrásait úgy kell megszerveznie, hogy adott esetben képes legyen egyidejűleg
legalább 80 km hosszúságú, gyorsforgalmi és/vagy főútra vonatkozó, a fentiekben felsorolt tervezési feladat
megvalósítására.
Az egyes tervezési feladatok részletes ismertetését, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A tényleges Közlekedésfejlesztési Projekt megnevezése, és annak tervezési feladatai az egyedi szerződésben
kerülnek meghatározásra, mind területileg, mind mennyiségileg.
Közösségi közlekedésfejlesztés fogalma alatt AK a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági követelmény
vonatkozásában: minden olyan tevékenységet, amely a közösségi közlekedésben (tömegközlekedésben), vagy a
közösségi- és az egyéni közlekedés között, egy adott közlekedési alágazaton belüli, vagy különböző közlekedési
alágazatok közötti infrastruktúra fejlesztését foglal magában.
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület fogalma alatt AK a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági
követelmény vonatkozásában: minden olyan teljes körű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben,
közösségi közlekedéssel (tömegközlekedéssel) összefüggően utasforgalom, valamint utaskiszolgálás történik. (pl:
közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító
reptér utasforgalmi épülete.)
A felhívás II.1.6 pontjához: Amennyiben egy konkrét projekthez több a keretmegállapodás tárgya szerinti
feladattípus is tartozik, azokat az ajánlatkérő a keretmegállapodáson belül egyedi szerződés keretében egyben
szándékozik kiadni (versenyezteti), mivel azok közvetlenül egymáshoz kapcsolódnak. Ezen indok és az elvégzendő
feladatok szigorú határidejének betartása miatt a részekre történő bontás nem lehetséges.
(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: 1817561000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96417306
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Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23329522
Postai cím: Batsányi J. U. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Internetcím(ek): (URL) www.pannonway.hu
Fax: +36 92598757
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL) www.viafutura.hu
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66538837
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12056325
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15999807
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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 II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2) –
(3) bekezdése valamint a Kbt. 141. § (6) alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a
Keretmegállapodást.
III.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak
szerint módosulnak (a változások félkövér dőlt betűvel jelezve):
„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
rövidített elnevezése: NIF Zrt.
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10023002-00337380-00000093
adószáma: 11906522-2-41
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180
képviseli: Nagy Róbert Attila Vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)”
III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapodás 2.3 pontját a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés
alapján az alábbiak szerint módosítják:
„2.3 A Keretmegállapodás keretösszege maximum nettó: 1.817.561.000,- Ft”
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: II.1. A Keretmegállapodás 2.1 pontjában rögzített feladatokat a
Keretmegállapodás 2.3 pontjában meghatározott keretösszeg (nettó 1.749.390.000,- Ft) erejéig, de
legkésőbb a Keretmegállapodás hatályba lépésétől számított 36 hónap időtartamig hívhatják le Szerződő
Felek, amely időtartam legfeljebb 10 hónappal meghosszabbítható.
A Keretmegállapodás 2.1 pontja szerint a Tervező által ellátandó tervezési terület Magyarország teljes
területét lefedi, mely Keretmegállapodás keretében elvégzendő
tervezési feladatok egy folyamatosan aktualizált projektlista alapján kerülnek meghatározásra. Felek
rögzítik, hogy a Megrendelő részéről az elvégzendő feladatok kiadása versenyújranyitással kötött egyedi
Tervezési Szerződésekkel (a továbbiakban: egyedi Tervezési szerződés) valósul meg.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás időpontjában a keretösszeg
teljesítése során 17 db egyedi Tervezési szerződés került megkötésre. A megkötött egyedi Tervezési
szerződések alapján a keretösszegből nettó 1.508.330.000,- Ft került lekötésre, így nettó 241.060.000,Ft keretösszeg áll még rendelkezésre. Megrendelő felülvizsgálta a keretösszeg nagyságát és a további
egyedi Tervezési szerződések ütemezését és ezek alapján úgy ítélte meg, hogy az eredeti beszerzési igény
teljesítéséhez szükséges feladatok biztosítása érdekében a Keretmegállapodás keretösszegének növelése
szükséges.
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A fentiek alapján a Felek kijelentik, hogy a jelen 1. számú módosítás időpontjában a Keretmegállapodás
keretösszege nem merült ki. A Keretmegállapodást a Szerződő Felek a Kbt. 141. §-ában foglaltak fennállása
esetén írásban módosíthatják. A fentiekben foglaltak figyelembevételével a Felek a Kbt. 141. § (2)(3) bekezdésében foglalt jogalapra történő hivatkozással a Keretmegállapodás keretösszegét (nettó
1.749.390.000,- Ft) nettó 68.171.000,- Ft összeggel kívánják megemelni.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az 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.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint 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.
Felek kijelentik, hogy a módosítás eredményeként a keretösszeg növekedése nem éri el az uniós
értékhatárt (68.171.840,- Ft) és az eredeti szerződés értékének, vagyis a
Keretmegállapodás keretösszegének (nettó 1.749.390.000,- Ft) 10%-át (174.939.000,- Ft). A
Keretmegállapodás tárgya és típusa változatlan marad, a Tervező ellátandó feladatainak körét érdemben
nem befolyásolja, és az eredeti beszerzési igény teljesítéséhez szükséges feladatok biztosítása érdekében
történik a keretösszeg megnövelése.
A fent írtakra tekintettel a Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a
Keretmegállapodást a jelen 1. számú módosítás II. pontja szerint a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben
foglaltakra hivatkozással módosítják.
II.2. Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést a Megrendelő
számlavezető pénzügyi intézményének és számlaszámának módosítása okán. A Kbt. 141. § (6)
bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a bankszámlaszám adatok módosítása
vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek:
„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása 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 Megrendelő oldalán a bankszámlaadatok változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges
módosításnak tekinthető.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1749390000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1817561000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Intézményműködtető és Fenntartó Központ (0273/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Intézményműködtető és Fenntartó Központ
Nemzeti azonosítószám: 15513010241
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://imfk.bp13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007632022/
reszletek
Hivatalos név: Bp.Főv.XIII.Ker.Önk.Egyesített Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16928046241
Postai cím: Angyalföldi Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ovoda.bp13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007632022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
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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/EKR000007632022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007632022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
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Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: helyi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekétkeztetés 2022.
Hivatkozási szám: EKR000007632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó
Központ, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda telephelyei részére
ételkészítési és szállítási szolgáltatás biztosítása (ételhulladék elszállításával), 12 + 24 hónapos határozott
időtartamra, az alábbi részek tekintetében:
1. rész: Iskolai és gimnáziumi étkeztetés
2. rész: Óvodai étkeztetés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
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.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
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Iskolai és gimnáziumi étkeztetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

55523000-2

További tárgyak:

55521100-9

Kiegészítő szójegyzék

55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület, valamint eseti jelleggel Budapest
Margitsziget
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közétkeztetés biztosítása étel készítésével és kiszállításával, 12 + 24 hónapos határozott időtartamú szerződés
keretében, 16 telephelyre szállítva, valamint eseti jelleggel - külön igény szerint - a Margitszigeti Tábor területére
szállítva.
(Ellátandó telephelyek felsorolása az ajánlati dokumentációban szerepel.)
Iskolai étkeztetés:
- 6-14 éves korosztály számára;
- napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna);
- normál adagszámok: 3.300 adag tízórai, 4.300 adag ebéd, 3.400 adag uzsonna;
- diétás adagszámok: 60 adag tízórai, 110 adag ebéd, 60 adag uzsonna.
Gimnáziumi étkeztetés:
- 14-18 éves korosztály számára;
- napi 1x-i étkezés (ebéd);
- normál adagszámok: 820 adag ebéd;
- diétás adagszámok: 14 adag ebéd.
Az adagszámok a ténylegesen megrendeléseknél az ellátási létszámok változása miatt +/- 15 %-kal eltérhetnek.
További főbb feltételek:
- Rendelés: havi előzetes megrendelés tárgyhót megelőző hónap 26-28. között. Változás esetén napi adagszámpontosítás a szállítási napot megelőző munkanap 10 óráig. Megrendelés - és annak pontosítása - elektronikus
úton, az Ajánlatkérőnél rendszeresített étkeztetési programból származó adatok alapján történik.
- Tízórai és uzsonna szállítása napi egy alkalommal, reggel 7 óráig; az ebéd kiszállítása délelőtt 11:00 óráig történik.
- Az elkészített ételek szállítása a vállalkozó által biztosított szállítójárművel és edényzetével történik
(csereedényzet biztosításával). A jármű és az edényzet fertőtlenítését a vállalkozó végzi. Az ételek kitálalása nem
képezi a szerződés tárgyát, mivel azt az Ajánlatkérő személyzete végzi.
- Ajánlattevőnek vállalni kell a szünidei étkeztetési szolgáltatás ellátását is (őszi, téli, nyári, tavaszi szünet idején),
azonos ellenszolgáltatásért. Szünidei időszakban csomagolt adagokkal történik az ellátás.
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- Ajánlattevőnek vállalni kell a dokumentációban felsorolt telephelyektől eltérő - Budapest XIII. kerület területén
lévő - egyéb önkormányzati intézmény címére, valamint a Margitszigeti táborba történő szállítást is (szünidei vagy
rendkívüli helyzet esetén).
- Diétás adagokat névre szóló egyedi csomagolásban kell szállítani. Ajánlattevő köteles vállalni a 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendeletben, valamint a dokumentációban felsorolt diétákon felül valamennyi - a szakorvos által igazolt diétás étrend elkészítését.
- Az intézmény által szervezett kirándulásokra vállalni kell a hideg élelmiszercsomagok biztosítását.
- Ajánlattevő vállalhatja az intézményi dolgozók részére is az étkeztetés biztosítását (az intézménybe történő
szállítással, de az érintett magánszemély külön térítésével).
- A nyertes ajánlattevő 2-hetes étlapokat készít, melyet a tárgyidőszak első napját megelőző min. 10 nappal
korábban napjáig elektronikus felületen oszt meg az Ajánlatkérővel és a fogyasztókkal. A nyertes ajánlattevő
vállalja, hogy a kéthetes étlap elkészítése során egyeztet az Ajánlatkérő dietetikusával. Az egyeztetés módja az
ajánlati dokumentációban szerepel.
- Az elkészített meleg ételek kiszállítása és átadása minimum 63 C fokon kötelező. A hűtött ételek átadása
maximum 5 C fokon történik.
- Az ételek kiszállítása és átadása a következő módon történik: tízórainál és uzsonnánál a megrendelt
adagszámnak megfelelően kiszámolva vagy kimérve; folyadékok (italok, pl. tea, tejeskávé) fogyasztásra készen
(bekeverve), szendvicskrémek kikeverve; kisétkezésekhez biztosított alapanyagok szeletelve (ahol ez indokolt,
pl. kenyérféleségek, felvágottak, sajtok). Ebédnél normál étrendes adagoknál az ajánlattevő/alvállalkozója
tulajdonában álló hőtartó edényekben, speciális étrendes adagoknál egyadagos csomagolásban sokkolva, névvel,
diétával ellátva érkezzen.
- A megrendelt adagszámon felül valamennyi leszállított ételből (valamennyi telephelyre) ételminta biztosítása
szükséges, melyet a leszállított mennyiségnek a megrendelt adagszámon felül tartalmaznia kell (külön térítés
nélkül).
- Az ételmaradék megsemmisítése az ajánlattevő feladata Az ételmaradék elhelyezésére az ajánlattevőnek
külön tárolóedényt kell biztosítani, melynek elszállításáról minimum heti 2xi gyakorisággal gondoskodnia
kell. Várhatóan hétköznapokon, szükség esetén, hétvégét, ünnepet megelőző munkanapon. Az elszállítás
gyakoriságát, idejét a Megrendelővel kell egyeztetni.
- Szolgáltatás ideje alatt bármikor a Megrendelő és megbízottja a szolgáltatás minőségét, illetőleg a jelen
szerződésnek megfelelő teljesítését jogosult ellenőrizni.
Ajánlatkérő a koronavírus vagy egyéb pandémiás helyzet miatt elrendelt korlátozásokat - és az ebből adódó
adagszám-csökkenéseket - "vis maior" helyzetnek tekinti, és erre tekintettel fenntartja az ebből adódó rendelési
adagszámok rendkívüli csökkentésének lehetőségét. Amennyiben az ebből adódó adagszám-csökkentés miatt
a mennyiségi eltérés összesített mértéke meghaladja a meghatározott +/- 15 %-os eltérés mértékét, akkor
Ajánlatkérő kezdeményezi a szerződés módosítását a Kbt. 141. § szerint.
További feltételek és előírások a közbeszerzési dokumentumban szerepelnek.
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: 36 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.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés határozott időre, a szerződés aláírásának napjától számított
12 + legfeljebb 24 hónapos időszakra kerül megkötésre.
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A szerződés hatályba lépését követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb max. 24 hónapos
egyszeri meghosszabbításáról dönthetnek, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt a szerződés, és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak.
2.
A Kbt. 65. § (10) bek. alapján az Ajánlatkérő a főzőkonyhában végzett ételkészítési szolgáltatást a közbeszerzés
tárgya és a szolgáltatás minősége szempontjából alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért előírja, hogy az
ezzel kapcsolatos szolgáltatási elemet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők
egyike végezze. Erre tekintettel a főzőkonyhákra és a referenciákra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához
az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat sem végezheti
alvállalkozó.
3.
Az EKR-ben külön elektronikus űrlapon meg kell adni a teljesítés során alkalmazni kívánt nyersanyagnormát is
(valamennyi ár-elem tekintetében külön-külön). Az alkalmazni kívánt nyersanyagnorma (nyersanyagköltség)
megadása kötelező, az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3a) bekezdése szerint. A nyersanyagnorma a bírálati
szempontrendszerrel nem kerül értékelésre, azonban Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként – összhangban a
nyersanyag-kiszabattal - vizsgálja. Mivel a nyersanyagnorma-érték nem tekintendő az ajánlati ár részének, így erre
kérhető az üzleti titokként történő kezelés.
4.
Az ajánlathoz minta-étlapokat kell csatolni, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerinti tartalommal.
Étlapokkal szemben támasztott követelmények:
• ételek megfelelő tápértékének (energia, zsír, telített zsír, fehérje, szénhidrát, cukor tartalom), só tartalomnak és a
rendeletben meghatározott allergének jelölése;
• 7-10 éves korosztály számára 2x 10 napos (nyári) étlap megtervezése napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
szolgáltatásával;
• 11-14 éves korosztály számára 2x 10 napos (őszi) étlap megtervezése napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
szolgáltatásával;
• 15-18 éves korosztály számára 2x 10 napos (tavaszi) étlap megtervezése napi 1x-i (ebéd) étkezés szolgáltatásával.
Napi 3x-i étkezés szolgáltatása esetén a tízórainak tartalmaznia kell állati eredetű fehérjét.
Napi 3x-i, napi 1x-i étkezés szolgáltatás esetében sem lehet gyümölcslevet, zöldséglevet a főétkezés során leves
helyett tervezni.
Minden étlaphoz csatolni kell 10 főre megadva a nyersanyag -kiszabatokat. Ezek a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
szerint kerülnek ellenőrzésre. A nyersanyag- kiszabatban és a tápanyagszámításban az alapanyagokat és az
összetevőket beazonosítható módon kell megadni (pl. péktermékek jellege - teljes kiőrlésű, durum lisztből, stb; az
italok gyümölcstartalom aránya.
Külön csatolni kell minden étlaphoz a hozzájuk tartozó nyersanyag kiszabat alapján számolt zsírtartalom energia
%-t, hozzáadott cukor energia %-t, valamint a 10 nap alatt biztosított kalcium mennyiségét.
II.2.1)
Elnevezés: Óvodai étkeztetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55523000-2

További tárgyak:

55521100-9

55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közétkeztetés biztosítása étel készítésével és kiszállításával, 12 + 24 hónapos határozott időtartamú szerződés
keretében, 18 telephelyre szállítva.
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(Ellátandó telephelyek felsorolása az ajánlati dokumentációban szerepel.)
Óvodai étkeztetés:
- 3-6 éves korosztály számára;
- napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna);
- normál adagszámok: 2.700 adag tízórai, 2.700 adag ebéd, 2.700 adag uzsonna;
- diétás adagszámok: 70 adag tízórai, 70 adag ebéd, 70 adag uzsonna.
Az adagszámok a ténylegesen megrendeléseknél az ellátási létszámok változása miatt +/- 15 %-kal eltérhetnek.
További főbb feltételek:
- Rendelés: havi előzetes megrendelés tárgyhót megelőző hónap 26-28. között. Változás esetén napi adagszámpontosítás a szállítási napot megelőző munkanap 10 óráig. Megrendelés - és annak pontosítása - elektronikus
úton, az Ajánlatkérőnél rendszeresített étkeztetési programból származó adatok alapján történik.
- Tízórai és uzsonna szállítása napi egy alkalommal, reggel 7 óráig; az ebéd kiszállítása délelőtt 11:00 óráig történik.
- Az elkészített ételek szállítása a vállalkozó által biztosított szállítójárművel és edényzetével történik
(csereedényzet biztosításával). A jármű és az edényzet fertőtlenítését a vállalkozó végzi. Az ételek kitálalása nem
képezi a szerződés tárgyát, mivel azt az Ajánlatkérő személyzete végzi.
- Ajánlattevőnek vállalni kell a dokumentációban felsorolt telephelyektől eltérő - Budapest XIII. kerület területén
lévő - egyéb önkormányzati intézmény címére történő szállítást is (szünidei vagy rendkívüli helyzet esetén).
- Diétás adagokat névre szóló egyedi csomagolásban kell szállítani. Ajánlattevő köteles vállalni a 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendeletben, valamint a dokumentációban felsorolt diétákon felül valamennyi - a szakorvos által igazolt diétás étrend elkészítését.
- Az intézmény által szervezett kirándulásokra vállalni kell a hideg élelmiszercsomagok biztosítását.
- Ajánlattevő vállalhatja az intézményi dolgozók részére is az étkeztetés biztosítását (az intézménybe történő
szállítással, de az érintett magánszemély külön térítésével).
- A nyertes ajánlattevő 2-hetes étlapokat készít, melyet a tárgyidőszak első napját megelőző min. 10 nappal
korábban napjáig elektronikus felületen oszt meg az Ajánlatkérővel. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a kéthetes
étlap elkészítése során egyeztet az Ajánlatkérő dietetikusával. Az egyeztetés módja az ajánlati dokumentációban
szerepel.
- Az elkészített meleg ételek kiszállítása és átadása minimum 63 C fokon kötelező. A hűtött ételek átadása
maximum 5 C fokon történik.
- Az ételek kiszállítása és átadása a következő módon történik: tízórainál és uzsonnánál a megrendelt
adagszámnak megfelelően kiszámolva vagy kimérve; folyadékok (italok, pl. tea, tejeskávé) fogyasztásra készen
(bekeverve), szendvicskrémek kikeverve; kisétkezésekhez biztosított alapanyagok szeletelve (ahol ez indokolt,
pl. kenyérféleségek, felvágottak, sajtok). Ebédnél normál étrendes adagoknál az ajánlattevő/alvállalkozója
tulajdonában álló hőtartó edényekben, speciális étrendes adagoknál egyadagos csomagolásban sokkolva, névvel,
diétával ellátva érkezzen.
- A megrendelt adagszámon felül valamennyi leszállított ételből (valamennyi telephelyre) ételminta biztosítása
szükséges, melyet a leszállított mennyiségnek a megrendelt adagszámon felül tartalmaznia kell (külön térítés
nélkül).
- Az ételmaradék megsemmisítése az ajánlattevő feladata Az ételmaradék elhelyezésére az ajánlattevőnek
külön tárolóedényt kell biztosítani, melynek elszállításáról minimum heti 2xi gyakorisággal gondoskodnia
kell. Várhatóan hétköznapokon, szükség esetén, hétvégét, ünnepet megelőző hétköznapon. Az elszállítás
gyakoriságát, idejét a Megrendelővel kell egyeztetni.
- Szolgáltatás ideje alatt bármikor a Megrendelő és megbízottja a szolgáltatás minőségét, illetőleg a jelen
szerződésnek megfelelő teljesítését jogosult ellenőrizni.
Ajánlatkérő a koronavírus vagy egyéb pandémiás helyzet miatt elrendelt korlátozásokat - és az ebből adódó
adagszám-csökkenéseket - "vis maior" helyzetnek tekinti, és erre tekintettel fenntartja az ebből adódó rendelési
adagszámok rendkívüli csökkentésének lehetőségét. Amennyiben az ebből adódó adagszám-csökkentés miatt
a mennyiségi eltérés összesített mértéke meghaladja a meghatározott +/- 15 %-os eltérés mértékét, akkor
Ajánlatkérő kezdeményezi a szerződés módosítását a Kbt. 141. § szerint.
További feltételek és előírások a közbeszerzési dokumentumban szerepelnek.
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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: 36 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.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés határozott időre, a szerződés aláírásának napjától számított
12 + legfeljebb 24 hónapos időszakra kerül megkötésre.
A szerződés hatályba lépését követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb max. 24 hónapos
egyszeri meghosszabbításáról dönthetnek, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt a szerződés, és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak.
2.
A Kbt. 65. § (10) bek. alapján az Ajánlatkérő a főzőkonyhában végzett ételkészítési szolgáltatást a közbeszerzés
tárgya és a szolgáltatás minősége szempontjából alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért előírja, hogy az
ezzel kapcsolatos szolgáltatási elemet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők
egyike végezze. Erre tekintettel a főzőkonyhákra és a referenciákra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához
az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat sem végezheti
alvállalkozó.
3.
Az EKR-ben külön elektronikus űrlapon meg kell adni a teljesítés során alkalmazni kívánt nyersanyagnormát is
(valamennyi ár-elem tekintetében külön-külön). Az alkalmazni kívánt nyersanyagnorma (nyersanyagköltség)
megadása kötelező, az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3a) bekezdése szerint. A nyersanyagnorma a bírálati
szempontrendszerrel nem kerül értékelésre, azonban Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként – összhangban a
nyersanyag-kiszabattal - vizsgálja. Mivel a nyersanyagnorma-érték nem tekintendő az ajánlati ár részének, így erre
kérhető az üzleti titokként történő kezelés.
4.
Az ajánlathoz minta-étlapokat kell csatolni, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerinti tartalommal.
Étlapokkal szemben támasztott követelmények:
• 4-6 éves korosztály számára, 2x10 napos (téli) étlap megtervezése napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
szolgáltatásával;
• ételek megfelelő tápértékének (energia, zsír, telített zsír, fehérje, szénhidrát, cukor tartalom), só tartalomnak és a
rendeletben meghatározott allergének jelölése.
Napi 3x-i étkezés szolgáltatása esetén a tízórainak tartalmaznia kell állati eredetű fehérjét.
A 4-6 éves korosztály számára 10 nap alatt 4x szerepeljen főzelék vagy zöldség köret.
Napi 3x-i, napi 1x-i étkezés szolgáltatás esetében sem lehet gyümölcslevet, zöldséglevet a főétkezés során leves
helyett tervezni.
Minden étlaphoz csatolni kell 10 főre megadva a nyersanyag -kiszabatokat. Ezek a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
szerint kerülnek ellenőrzésre. A nyersanyag- kiszabatban és a tápanyagszámításban az alapanyagokat és az
összetevőket beazonosítható módon kell megadni (pl. péktermékek jellege - teljes kiőrlésű, durum lisztből, stb; az
italok gyümölcstartalom aránya.
Külön csatolni kell minden étlaphoz a hozzájuk tartozó nyersanyag kiszabat alapján számolt zsírtartalom energia
%-t, hozzáadott cukor energia %-t, valamint a 10 nap alatt biztosított kalcium mennyiségét.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: 1.
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, és a 63. § (1) bekezdés c) pontjában
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A hirdetményminta karakterkorlátozása miatt lásd a VI.3. pont 19. alpontjában.
2.
SZ.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítésére szakmai
tevékenység végzése szempontjából alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer (FELIR) azonosítóval.
Igazolása:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag a 114. § (2) bek.
szerinti nyilatkozatát köteles benyújtani arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani a 2008. évi XLVI. tv. szerinti
FELIR-azonosítóra vonatkozó adatokat, melyet az Ajánlatkérő a https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
oldalon ellenőriz.
A FELIR-azonosítóhoz tartozó engedélyezett tevékenységek között a szolgáltatáshoz igénybe venni kívánt
főzőkonyhának szerepelnie kell.
SZ.2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítésére szakmai
tevékenység végzése szempontjából alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt főzőkonyhá(k)ra vonatkozó, a 2008. évi XLVI. törvény 23.
§ (5) bekezdése szerinti 3 évnél nem régebbi minősítéssel, vagy annak igazolásával, hogy a főzőkonyha
minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.
Igazolása:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag a 114. § (2) bek.
szerinti nyilatkozatát köteles benyújtani arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez
igénybe venni kívánt valamennyi főzőkonyhák tekintetében az Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti
valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek igazolását, vagy az arra vonatkozó
igazolást, hogy a főzőkonyha minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.
A főzőkonyhák minősítését az Ajánlatkérő a https://portal.nebih.gov.hu/kozetkeztetes/fozokonyhak címen
is ellenőrzi (az ajánlattevő – mint üzemeltető – szerint lekérdezve).
3.
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel:
P.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján a szerződés teljesítésére pénzügyigazdasági szempontból alkalmatlannak minősül az olyan ajánlattevő, aki nem rendelkezik a közbeszerzés
tárgya szerinti (közétkeztetési szolgáltatáshoz étel elkészítése) tevékenységével összefüggésben minimum
100.000.000,-Ft/év és legalább 30.000.000,- Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítással.
Igazolása:
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Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag a 114. § (2) bek.
szerinti nyilatkozatát köteles benyújtani arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani a közbeszerzés tárgya
szerinti (közétkeztetési szolgáltatáshoz étel elkészítése) szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról
szóló igazolását (kötvény és díjbefizetés igazolása; vagy biztosító társaság által kiállított fedezetigazolás).
4.
Műszaki-szakmai alkalmasság:
M.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján a szerződés teljesítésére műszakiszakmai szempontból alkalmatlannak minősül az olyan ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának (gyermekétkeztetés)
megfelelő teljesítéseivel kapcsolatban nem rendelkezik legalább 6 hónapos időszakban teljesített
szolgáltatásra vonatkozó pozitív referenciával, az alábbi mennyiségekkel:
- 1. részre vonatkozó ajánlat esetén: min. 1000 adag/nap, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
biztosítása iskolás korú (6-14 éves) gyermekek részére, amelyből legalább 35 adag/nap diétás
ételkészítésre vonatkozott;
- 2. részre vonatkozó ajánlat esetén: min. 1000 adag/nap, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
biztosítása óvodás korú (3-6 éves) gyermekek részére, amelyből legalább 40 adag/nap diétás ételkészítésre
vonatkozott.
M.2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítésére műszakiszakmai szempontból alkalmatlannak minősül az olyan ajánlattevő, aki nem rendelkezik a 37/2014.
(IV.30.) EMMI rendelet 16. § (3) bek. szerinti végzettséggel rendelkező legalább 1 fő élelmezésvezetővel,
aki a teljesítésbe bevonni kívánt főzőkonyhák tekintetében ellátja a 37/2014. (IV.30.) EMMI r. 16. § (2)
bekezdésében előírt feladatokat, illetve a diétás étel készítésébe bevont valamennyi főzőkonyhán
legalább 1-1 fő a 37/2014. (IV.30.) EMMI r. 16. § (6) bek. szerinti végzettséggel rendelkező dietetikus vagy
diétás szakács végzettségű, és legalább 36 hónap gyermekétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel.
Igazolások módja:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag a 114. § (2) bek.
szerinti nyilatkozatát köteles benyújtani arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M.1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapos időszakban a
gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő
és befejező időpontját, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatási referenciákat fogadja el.
M.2.
a teljesítésbe bevonni kívánt élelmezésvezető(k), és a diétás ételkészítésbe bevont főzőkonyhában
foglalkoztatott dietetikus(ok) vagy diétás szakács(ok) megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését; a szakemberek végzettségének igazolásával, a saját kezűleg aláírt önéletrajzával, és
rendelkezésre állási nyilatkozatával.
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Dietetikus esetén államilag elismert felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi, vagy ezzel egyenértékű)
végzettség, míg diétás szakács esetén az OKJ 35 811 03 számú vagy ezzel egyenértékű végzettség
fogadható
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2008. évi XLVI.
törvény
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevővel kötendő
szerződésben kiköti, hogy:
- a szerződés hatályba lépésétől kezdve legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka;
- 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka
a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből származzon.
2.
Szerződő felek a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a megkötendő szerződésben
főzőkonyhánként, illetve telephelyenként feltüntetik a beszerzett termék összértékén belül a közétkeztetési rövid
ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi élelmiszer termékek összesített arányát.
3.
Kötbér:
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés illetve a meghiúsulás esetére. A kötbér
kifizetése nem érinti az Ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett
kárának megtérítését követelje.
- Késedelmes teljesítésnek számít, ha a Vállalkozó a számára előírt határidőhöz képest az előírt szolgáltatással
késedelembe esik.
- Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve
a jogszabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelő
minőségben szolgáltat.
- Meghiúsulásnak minősül a szerződésnek a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült lehetetlenülése,
a teljesítés megtagadása, a szerződés nyertes ajánlattevő általi felmondása, továbbá ha az Ajánlatkérő a
nyertes ajánlattevő szerződésszegő magatartása miatt eláll a szerződéstől, a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási
kötbérfizetési kötelezettség terheli. Eseti meghiúsulásnak tekintendő, ha a nyertes ajánlattevő valamely szállítással
2 órát meghaladó késedelembe esik.
Kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a kötbér a késedelemmel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának minimum 5%a / óra, de legfeljebb a 2 órás késedelemre eső kötbér.
- Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 15 %-a;
- Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított éves ellenszolgáltatás 20%-a. Eseti meghiúsulás
esetén a kötbér alapja a meghiúsult vagy a 2 órát meghaladó késedelemmel érintett szállítási mennyiség, a kötbér
mértéke 30 %.
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Súlyos szerződésszegés kiemelt esetei:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a leszállított ételben fellelt idegen anyag, mely az étkeztetésben
résztvevők egészségét veszélyezteti.
A súlyos szerződésszegés esetén alkalmazott szankciók:
• első alkalommal: 500.000 Ft hibás teljesítési kötbér érvényesítése;
• második alkalommal: 1 M Ft hibás teljesítési kötbér érvényesítése,
• harmadik alkalommal: a szerződés azonnali hatályú felmondása és a meghiúsulási kötbér érvényesítése.
4.
Ellenérték kifizetése: a szerződésszerű teljesítést követően utólag, gyűjtőszámla ellenében, havonta, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) bek. szerint, banki átutalással.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
5.
A havi számlában (vagy mellékletében) telephelyenkénti és ártípusonkénti (adag-típusonkénti) megbontás
szükséges.
6.
A Felolvasólapon megajánlott árakat a szerződéskötést követő 12 hónapig tartani kell.
Ezt követően – azaz a szerződéskötést követő 12 hónap letelte után, amennyiben a szerződés meghosszabbításra
kerül – a Vállalkozó legfeljebb évente 1 alkalommal emelheti a díját, maximum az előző évre a KSH által az
élelmiszer termékcsoportra közzétett inflációs ráta mértékével.
7.
A szerződés teljesítésének várható kezdési időpontja: 2022. február 1.
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
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: https://www.kozbeszerzes.hu/ (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” értékelési szempontját
alkalmazza.
2.
Értékelési szempontok:
- Ellenszolgáltatás: 78 súlyszám;
- Főzőkonyha és a teljesítési hely közötti szállítási időtartam: 9 súlyszám;
- A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt gyakoriságon felült biztosított teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszer: 3 súlyszám;
- További élelmiszer-alapanyagok gyakorisága: 5 súlyszám;
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- Panaszkezelési (fogyasztói visszajelzési) rendszer bevezetésének vállalása: 3 súlyszám;
- Étlap-változatossági mutató: 2 súlyszám.
3.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10. Pontkiosztás módszere:
- Ellenszolgáltatás esetén: fordított arányosítás;
- Főzőkonyha és a teljesítési hely közötti szállítási időtartam esetén: fordított arányosítás;
- A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt gyakoriságon felült biztosított teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszer esetén: pontozás;
- További élelmiszer-alapanyagok gyakorisága esetén: pontozás;
- Panaszkezelési (fogyasztói visszajelzési) rendszer bevezetésének vállalása: pontozás ("igen" válasz = 10
pont; "nem" válasz = 0 pont);
- Étlap-változatossági mutató: a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint képlet
alkalmazásával.
4.
Az ellenszolgáltatás al-szempontjai:
1. részben:
- iskolai normál tízórai ára (nettó, Ft/adag): 18 súlyszám
- iskolai normál ebéd ára (nettó, Ft/adag): 26 súlyszám
- iskolai normál uzsonna ára (nettó, Ft/adag): 18 súlyszám
- iskolai diétás tízórai ára (nettó, Ft/adag): 1 súlyszám
- iskolai diétás ebéd ára (nettó, Ft/adag): 4 súlyszám
- iskolai diétás uzsonna ára (nettó, Ft/adag): 1 súlyszám
- gimnáziumi normál ebéd ára (nettó, Ft/adag): 9 súlyszám
- gimnáziumi diétás ebéd ára (nettó, Ft/adag): 1 súlyszám
2. részben:
- óvodai normál tízórai ára (nettó, Ft/adag): 20 súlyszám
- óvodai normál ebéd ára (nettó, Ft/adag): 28 súlyszám
- óvodai normál uzsonna ára (nettó, Ft/adag): 20 súlyszám
- óvodai diétás tízórai ára (nettó, Ft/adag): 3 súlyszám
- óvodai diétás ebéd ára (nettó, Ft/adag): 4 súlyszám
- óvodai diétás uzsonna ára (nettó, Ft/adag): 3 súlyszám
5.
A "Főzőkonyha és a teljesítési hely közötti szállítási időtartam" értékelésének módja:
- Ajánlatkérő valamennyi - az adott rész teljesítéséhez bevonni kívánt - főzőkonyha tekintetében kiszámítja
a főzőkonyha és a teljesítési hely közötti távolságot, a https://www.google.hu/maps címen elérhető
útvonaltervezővel az „autóval” és "forgalom nélkül” beállításokkal mért leggyorsabb útvonal tekintetében;
- A teljesítési helyként az adott részben a legnagyobb adagszámot viselő telephely címét veszi figyelembe
(az 1. részben: Pannónia Általános Iskola /1133 Bp., Tutaj u. 7./; a 2. részben: Pitypang Tagóvoda /1139 Bp.,
Országbíró u. 10.);
- Több főzőkonyha igénybe vétele esetén Ajánlatkérő a fentiek szetrint számított távolságoknak a
főzőkonyhák jóváhagyott adagszám-kapacitásával számított súlyozott átlagértékét veszi figyelembe a
pontszámítás során.
6.
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt gyakoriságon felült biztosított teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszer pontszámítása:
Ha ajánlattevő vállalja, hogy a 4-6,7-10,11-14 éves korosztálynak, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
szolgáltatása esetén teljes kiőrlésű gabona 10 nap alatt legalább 12 alkalommal fordul elő, akkor 10 pontot
kap, ha nem vállalja, akkor 0 pontot kap.
7.
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További élelmiszer-alapanyagok gyakoriságok értékelése:
Az ajánlat az alábbi élelmiszer-alapanyag gyakoriságok vállalása esetén az ott meghatározott pontszámot
kapja:
• 4-6,6-10,11-14 éves korosztálynak, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) szolgáltatás esetén hal 10
nap alatt legalább 3x fordul elő: 1. részben 2 pont, 2. részben 3 pont.
• 4-6,6-10,11-14 éves korosztálynak, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) szolgáltatása esetén
burgonya (rakott étel, főzelék, köret) 10 nap alatt legfeljebb 2 alkalommal fordul elő: 1. részben 1 pont, 2.
részben 3 pont.
• 4-6,6-10,11-14 éves korosztálynak, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) szolgáltatása esetén
máj, májkészítmény, zúza legfeljebb 2 alkalommal fordulhat elő, egyszer főétkezés részeként, egyszer
kisétkezés formájában: 1. részben 2 pont, 2. részben 2 pont.
• 4-6,6-10,11-14 éves korosztálynak, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) szolgáltatása esetén édesség,
finom pékáru (a legalább 1/3 rész tejet, tejterméket vagy 1/3 rész gyümölcsöt tartalmazó termékeket
kivéve) 10 nap alatt legfeljebb 3 alkalommal fordul elő: 1. részben 2 pont, 2. részben 2 pont.
• 14-19 éves korosztálynak, napi 1x-i étkezés (ebéd) szolgáltatása esetén burgonya (rakott étel, főzelék,
köret) legfeljebb 2 alkalommal fordul elő: 1. részben 1 pont.
• 14-19 éves korosztálynak, máj, májkészítmény, zúza 10 nap alatt legfeljebb 1 alkalommal fordul elő: 1.
részben 1 pont.
• napi 1x-i étkezés (ebéd) szolgáltatás esetén hal 10 nap alatt legalább 2x fordul elő: 1. részben 1 pont.
8.
Panaszkezelési (fogyasztói visszajelzési) rendszer bevezetésének vállalásának kritériumai:
- Ajánlattevő közvetlen elérhetőséggel biztosítja a kapcsolatot a főzőkonyhák (illetve az oda megjelölt
dietetikusok) és a teljesítési telephelyek között.
- Minőségi kifogás esetén azonnali és közvetlen telefonos vagy e-mailes panaszkezelést biztosít a
főzőkonyhánál.
- A szolgáltatást igénybe vevőnek (szülőknek) évente legalább 1 alkalommal minimum 5 napos
időszakban dokumentált (pl. online kérdőíves) véleménynyilvánítást biztosít, melynek eredményéről 15
napon belül írásban tájékoztatja az Ajánlatkérőt.
- Félévente 1-1 alkalommal az Ajánlatkérő képviselőivel tartandó személyes egyeztetést (kooperációt)
biztosít a felmerült panaszok kezelésére, a főzőkonyhák dietetikusainak részvételével.
- Preventív panaszkezelés: megrendelői igény esetén félévente fogyasztói tájékoztatót tart (a szülők
részére) valamennyi érintett intézményben, személyes jelenléttel.
9.
Étlap-változatossági mutató számítása:
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint képlet alkalmazásával.
Az értékelés során a II.2.14. pont 4. alpontjában előírt minta-étlapokra képzett étlap-változatossági
mutatók számtani átlaga kerül figyelembe vételre.
Az ajánlatban vállalt étlap-változatossági mutatót a szerződés teljes időszaka alatt tartani kell
(minimumértékként, melynél magasabb érték is elfogadható).
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
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IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.
Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a
továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000007632022.
2.
Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5)
bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek
azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3.
Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési
formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus
másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá
csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9.
§ (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
4.
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.
5.
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon
kell nyilatkozni.
6.
A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
7.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit (SZ.1., SZ.2.,
P.1., M.1., M.2.) alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő
felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 39. § (3) bekezdés].
8.
Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb árérték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
9.
A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint
értendő.
10.
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2022. január 21., 12:00 óra. Az ajánlatok bontása elektronikus úton,
az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (https://ekr.gov.hu) történik, a Kbt. 68. § (1b) és
(1c) bekezdésében rögzített módon. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi
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akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára
hozzáférhetővé válnak.
11.
Ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
12.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
14.
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt
megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi
meg. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot,
melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
15.
A szakmai ajánlat részeként a bevonni kívánt főzőkonyhák bemutatásában meg kell adni a főzőkonyhák
kapacitását (engedélyezett adagszámát) is. A teljesítésbe bevonni kívánt főzőkonyhák összes kapacitása
(engedélyezett adagszáma) el kell érje a szerződés szerinti teljes maximális (+15 %-os eltéréssel számított)
mennyiséget, ideértve a diétás adagszámokat is.
16.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő
viseli.
17.
Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
18.
A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a
hirdetmény
feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
19.
Folytatás a III.1.4. pont 1. alpontjához:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, és a 63. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia (a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján), az EKR-ben erre biztosított elektronikus űrlapon. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Továbbá az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A 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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Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (0416/2022)
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: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15388409211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Marianna
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34200023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tatabanya-kisterseg.hu/main/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények
Nemzeti azonosítószám: 15824592211
Postai cím: Cseri Utca 34.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mecsei Ilona
Telefon: +36 34513001
E-mail: igazgato@eszitb.hu
Fax: +36 34513001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tatabanya-kisterseg.hu/szocialis_intezmenyek/
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
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
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I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmények étkeztetési feladatai
Hivatkozási szám: EKR001059542021
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:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
A Szolgáltató feladata a szociális étkeztetés biztosítása, az intézményekbe történő szállítása, valamint az
ellátottak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása a dokumentációban meghatározott szociális
intézmények részére.
A szolgáltatás teljesítése a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények telephelyein, a nyertes Ajánlattevő
saját főző- és tálalókonyháiról történő elvitellel, és házhoz szállítással történik
Szolgáltató a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények -, az ellátott intézmények, Segítő szolgálatok,
valamint Szárliget község városházához történő kiszállítással köteles az étkeztetést biztosítani és a nyertes
Ajánlattevő konyhájáról (konyháiról) történő elvitellel (helyben fogyasztással), - a szociális étkeztetésben részt
vevők részére – igény esetén -napi egyszeri meleg étel házhoz szállításával biztosítani.
A nyertes Ajánlattevő a dokumentációban meghatározott szociális intézményekben köteles az étkeztetést
biztosítani.
A szolgáltatás nyújtásához az I. rész esetében Ajánlatkérő 1 db tálalókonyhát biztosít (2800 Tatabánya, Cseri u.
34.), melynek maximális főzési adagszáma kevesebb, mint az ellátandó feladathoz szükséges adagszám.
A dokumentációban meghatározott intézményekben az átlagos adagszámokat ajánlatkérő a felhívás II.2.4)
pontjában, részenként adja meg.
A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen. Nyertes
Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
valamennyi részre
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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: 1451034047 (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: Szoc. Intézmény - Tatabánya, Szárliget
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
I. rész. Tatabánya, Szárliget
A Szolgáltató feladata a szociális étkeztetés biztosítása, megadott intézményekbe történő kiszállítása, valamint a
szállítást igénylő ellátottak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása.
A szolgáltatás teljesítése a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények telephelyein, a nyertes Ajánlattevő
saját főző- és tálalókonyháiról történő elvitellel, és házhoz szállítással történik
Szolgáltató a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények -, intézményeibe, Segítő szolgálataihoz, valamint
Szárliget község Polgármesteri Hivatalához történő kiszállítással köteles az étkeztetést biztosítani és a nyertes
Ajánlattevő konyhájáról (konyháiról) történő elvitellel (helyben fogyasztással), - a szociális étkeztetésben részt
vevők részére – igény esetén -napi egyszeri meleg étel házhoz szállításával biztosítani.
A nyertes Ajánlattevő az alábbi szociális intézményekben köteles az étkeztetést biztosítani:
Szállítási helyek, konyha típusa:
Szent Teréz Idősek Otthona részére a 2800 Tatabánya, Cseri utca. 34.-tálalókonyha
Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza 2800 Tatabánya, Cseri utca 34.-tálalókonyha
Szent Margit Idősek Otthona 2800 Tatabánya, Május1 park 1.-tálalókonyha
Szent József Központ fogyatékos személyek nappali ellátása 2800 Tatabánya, Kőrösi Cs. S. tér 14. -tálalókonyha
Szent Márton Központ hajléktalanok otthona 2800 Tatabánya, Füzes u. 40/B, tálalókonyha
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona- tálalókonyha
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Szent Erzsébet Központ népkonyha 2800 Tatabánya, Hegy utca 20-tálalókonyha
Alsógallai Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20-tálalókonyha
Újvárosi Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Huba vezér u. 6.-tálalókonyha
Kertvárosi Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Balaton u. 1.-tálalókonyha
Szárliget Polgármesteri Hivatal 2067 Szent István tér 1- tálalókonyha
A szolgáltatás nyújtásához az I. rész esetében Ajánlatkérő 1 db tálalókonyhát biztosít (2800 Tatabánya, Cseri u.
34.), melynek maximális főzési adagszáma kevesebb, mint az ellátandó feladathoz szükséges adagszám.
Átlagos adagszámok napi bontásban hétköznap:
I. rész:
Egész napos normál, ellátás napi 5 x (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 1105 adag
Egész napos diétás ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 560 adag
napközi normál szolgáltatás (reggeli, ebéd, uzsonna):
adagszám: 16 adag
napközi diétás szolgáltatás (reggeli, ebéd, uzsonna):
adagszám: 3 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás idősek klubjába történő szállítással, főzőkonyháról történő elvitellel, vagy
helyben fogyasztással:
adagszám: 129 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás házhoz szállítással
adagszám: 239 adag
hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytál étel (ebéd)
adagszám: 80 adag
Átlagos adagszámok napi bontásban hétvégén:
I. rész:
Egész napos normál, ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 1105 adag
Egész napos diétás ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 560 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás idősek klubjába történő szállítással, főzőkonyháról történő elvitellel, vagy
helyben fogyasztással:
adagszám: 12 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás házhoz szállítással
adagszám: 130 adag
Napi egyszeri diétás ebéd házhoz szállítással
adag: 9 adag
hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytál étel (ebéd)
adagszám: 80 adag
A Szolgáltató Ajánlatkérő a Szent Teréz Idősek Otthona (2800 Tatabánya, Cseri u. 34.) tálalókonyháját köteles
bérbe venni, annak használata után évi 7.102 Ft/m2 + ÁFA bérleti díjat, valamint a rezsiköltségeket megfizetni
a mérőórákon (almérőkön) mért fogyasztás alapján. A bérleti díjak infláció követő emelésére évente egy
alkalommal, február 1-jén kerül sor Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének az étkezési nyersanyag- és
rezsiköltségeket, valamint a helyiségek bérbeadási díját megállapító rendeletében meghatározott mértékben.
Az Ajánlatkérő a Cseri utca 34. szám alatti tálaló konyhában a feladat ellátásához a leltár szerinti konyhai
eszközöket és berendezéseket biztosítja a Szolgáltató számára. A szolgáltatás nyújtásához szükséges további
eszközök beszerzése Szolgáltató feladata és költsége.
A szolgáltatás nyújtása során a konyhai eszközök és berendezések karbantartása, javítása és cseréje Szolgáltató
feladata és költsége.
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A Szolgáltató a főzőkonyhák esetleges felújítása, átalakítása során, és havaria helyzetekben is köteles az étkeztetés
zavartalanságát biztosítani saját meglévő főzési kapacitásaival.
A bentlakásos intézményekben szolgáltató köteles legalább heti 2 alkalommal meleg reggelit és heti 1
alkalommal meleg vacsorát, ünnepnapokon a jellegnek megfelelő ünnepi menüt biztosítani.
Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat az étkeztetés minőségét megbízottja útján rendszeresen
ellenőriztetheti.
A nyertes Ajánlattevő a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthonában köteles
ellátni a tálalási feladatokat. Az intézmény többi tálalókonyháján a tálalás nem képezi Szolgáltató feladatát, ezen
konyhákra saját ételszállító járműveivel és saját személyzetével, az élelmiszerhigiéniai előírások betartásával,
megfelelő rozsdamentes ételszállító edényzetben köteles az ételeket elszállítani, és átadni az intézmény
alkalmazásában álló tálaló személyzet részére.
A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. egész napos normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/nap) / Súlyszám:
18,9
1.2. egész napos diétás és/vagy pépes ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/
nap) / Súlyszám: 13,9
1.3. napközi normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 8
1.4. napközi diétás ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 7
1.5. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja idősek klubjába történő szállítással vagy főzőkonyháról történő
elvitellel vagy helyben fogyasztás esetén (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 14
1.6. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja házhoz szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 4
1.7. hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytálétel (ebéd) szolgáltatási díja (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 4,2
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
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2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Vértesszőlős
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
II. rész. Vértesszőlős A Szolgáltató a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő
Szolgálat 2837 Vértesszőlős, Ady Endre út 2/D részére hétköznapokon napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) köteles
biztosítani az idősek klubjába történő szállítással (helybeni fogyasztásra és ételhordóban történő elvitelre).
Tálalókonyha biztosítva.
Átlagos adagszámok napi bontásban:
Ebéd: normál: 59 db.diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
II. rész 0Összesen: 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
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3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Héreg
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
III. rész. Héreg: A Szolgáltató Héreg községben szociális étkeztetés keretében hétköznap a héregi iskola tálaló
konyhájára Héreg Iskola u 1. történő szállítással napi egyszeri meleg, normál és diétás étkezést (ebéd) köteles
biztosítani a megrendelt adagszámok az energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási táblázatok
betartásával.
A Szolgáltató az ételeket saját főzőkonyháján és saját személyzetével köteles elkészíteni, és megfelelő
rozsdamentes ételszállító edényzetben saját ételszállításra alkalmas gépjárművével a héregi tálalókonyhába
szállítani. Az ételszállító edényzet biztosítása és tisztítása a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató köteles
gondoskodni az ételmaradék elszállításáról a higiénés szabályok betartása mellett. Az ételhordók tisztítása, és
csereételhordók biztosítása a szolgáltatást igénybe vevők feladata.
Átlagos adagszámok napi bontásban:
Ebéd: normál: 22 db
diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
III. rész 0Összesen:
III. rész 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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
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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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Környe
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
IV. rész. Környe: A Szolgáltató szociális étkeztetés keretében hétköznap a Környei Segítő Szolgálat 2851 Környe
Tópart utca 8. szám alá történő kiszállítással napi egyszeri meleg, normál és diétás étkezést (ebéd) köteles
biztosítani. Tálalókonyha biztosított.
Átlagos adagszámok napi bontásban:
Ebéd: normál: 90 db
diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
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IV. rész 0Összesen:
IV. rész 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Vértessomló
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

55521100-9
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NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
V. rész Vértessomló: A Szolgáltató szociális étkeztetés keretében hétköznap a Környei Segítő Szolgálat 2851
Környe Tópart utca 8. szám alá történő kiszállítással napi egyszeri meleg, normál és diétás étkezést (ebéd) köteles
biztosítani, melyet továbbszállításra kerül Vértessomló község ellátottjai számára. Tálalókonyha biztosított
Átlagos adagszámok napi bontásban:
Ebéd: normál: 35 db
diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
V. rész 0Összesen:
V. rész 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
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3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Tarján
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
VI. rész Tarján: A Szolgáltató szociális étkeztetés keretében hétköznap a Tarjáni Segítő Szolgálat 2831 Tarján
Rákóczi utca 13-17. szám alá történő kiszállítással napi egyszeri meleg, normál és diétás étkezést (ebéd) köteles
biztosítani. Tálalókonyha biztosított.
Átlagos adagszámok napi bontásban:
Ebéd: normál: 73 db.diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
VI. rész 0Összesen:
VI. rész 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
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3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Gyermely
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
VII. rész Gyermely: A Szolgáltató szociális étkeztetés keretében hétköznap a Tarjáni Segítő Szolgálat 2831
Tarján Rákóczi utca 13-17. szám alá történő szállítással napi egyszeri meleg, normál és diétás étkezést (ebéd)
köteles biztosítani, melyből ezt követően az ebéd továbbszállításra kerül Gyermely, község ellátottjai számára.
Tálalókonyha biztosított
Átlagos adagszámok napi bontásban hétköznapokon:
Ebéd: normál: 40 db
diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
VII. rész 0Összesen:
VII. rész 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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:
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II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Szomor
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
VIII. rész Szomor: A Szolgáltató szociális étkeztetés keretében hétköznap a Tarjáni Segítő Szolgálat 2831 Tarján
Rákóczi utca 13-17. szám alá történő szállítással napi egyszeri meleg, normál és diétás étkezést (ebéd) köteles
biztosítani, melyből ezt követően az ebéd továbbszállításra kerül Szomor község ellátottjai számára.
Átlagos adagszámok napi bontásban:
Ebéd: normál: 18 db
diétás: 0 db
Átlagos adagszámok hétvégén és ünnepnapokon
VIII. rész 0Összesen:
VIII. rész 0A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
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Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó
„érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában;
2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó
szolgáltatási díj (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-7. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján
a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén.
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.
3. Az Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF)
szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi
alszempontok szerint értékel:
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 40
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) / Súlyszám: 30
4. Az Értékelési szempontok esetében a „Minőségi kritérium” alatt ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint
értékel:
1. Az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam (percben megadva) / Súlyszám: 10
2. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt
(IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
3. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert (IGEN/NEM) / Súlyszám: 10
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
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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:
1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő
2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) szerint.
2. Kiegészítés jelen felhívás III.1.4) pontjához:
Ajánlattevőknek utólagosan, Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására az alábbi
nyilatkozatokat/igazolásokat kell csatolnia:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően AT (közös ajánlattétel
esetén bármelyik közös ajánlattevő) ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított három évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett), az M.1. alkalmassági követelményeknek mindenben megfelelő referenciákat, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően kiállított referenciaigazolással, vagy
nyilatkozattal, mely tartalmazza a következő adatokat:
- Korábbi szolgáltatás tárgya és mennyisége (db) - olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelménynek való megfelelés, valamint a saját teljesítés aránya (%) egyértelműen megállapítható
legyen,
- A teljesítés ideje (kezdési és befejezési dátum év/hó/nap)
- A szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (a
teljesítés szerződésszerű igazolása, illetőleg a szerződés teljesítése során előforduló, az Ajánlattevőnek/
alvállalkozónak/kapacitást biztosító szervezetnek felróható okból bekövetkezett késedelmes, vagy hibás
teljesítés leírása).
Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a
referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a
referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és műszaki paramétereket.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően AT (közös ajánlattétel
esetén bármelyik közös ajánlattevő) ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen
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a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségüket, vagy képzettségüket, szakmai
tapasztalatukat, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról;
b) szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata;
c) végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
A szakemberekről szóló nyilatkozat elektronikus másolata tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szakember neve;
- a szakmai gyakorlat ideje (legalább év/hónap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum
megadásával),
- a végzettséget/szakképzettséget igazoló okirat sorszáma/nyilvántartási száma,
- milyen jogviszony keretén belül kerül bevonásra a szakember (munkajogviszony, megbízás, stb.)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szakember a teljesítés során rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre
vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között
adja meg.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 171 - 447513
(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: 1 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Tatabánya, Szárliget
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:
2022/01/01 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11194628211
Postai cím: Gál Lakótelep 223
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: kovacskrisztian@pidex1.t-online.hu
Telefon: +36 309772177
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1313897839
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Vértesszőlős
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:
2022/01/01 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11194628211
Postai cím: Gál Lakótelep 223
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: kovacskrisztian@pidex1.t-online.hu
Telefon: +36 309772177
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49233568
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Héreg
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:
2022/01/01 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11194628211
Postai cím: Gál Lakótelep 223
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: kovacskrisztian@pidex1.t-online.hu
Telefon: +36 309772177
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26758942
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Környe
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 - 016721 (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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások 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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Vértessomló
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 - 016721 (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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Tarján
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:
2022/01/01 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tarjáni Önkormányzati Konyha
Nemzeti azonosítószám: 15835839211
Postai cím: Rákóczi Út 15
Város: Tarján
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2831
Ország: Magyarország
E-mail: tarjan.elelmezes@gmail.com
Telefon: +06 205981449
Internetcím(ek): (URL) http://www.tarjan.hu/
Fax:
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: 61143698
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Gyermely
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 - 016721 (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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(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: 8 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Szomor
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 016721 (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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(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:
4 - Szoc. Intézmény - Környe számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
5 - Szoc. Intézmény - Vértessomló számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
;
7 - Szoc. Intézmény - Gyermely számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
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8 - Szoc. Intézmény - Szomor számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
Az eljárás 1-3. RÉSZEI esetén nyertes ajánlattevő:
KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya Gál Lakótelep 223.
Adószáma: 11194628-2-11
Az eljárás 1. RÉSZE esetén nyertes ajánlattevő által vállalt Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF):
1.1. egész napos normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/nap)
1.350,- Ft
1.2. egész napos diétás és/vagy pépes ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/
fő/nap) 1.715,- Ft
1.3. napközi normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap) 1.025,- Ft
1.4. napközi diétás ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap) 1.025,- Ft
1.5. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja idősek klubjába történő szállítással vagy főzőkonyháról
történő elvitellel vagy helyben fogyasztás esetén (Ft/fő/nap) 850,- Ft
1.6. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja házhoz szállítással (Ft/fő/nap) 950,- Ft
1.7. hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytálétel (ebéd) szolgáltatási díja (Ft/fő/nap) 615,- Ft
Az eljárás 2. RÉSZE esetén nyertes ajánlattevő által vállalt Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF):
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) 875,- Ft
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) 875,- Ft
Az eljárás 3. RÉSZE esetén nyertes ajánlattevő által vállalt Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF):
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) 875,- Ft
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) 875,- Ft
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
Az eljárás 4-5. RÉSZEI esetén ajánlattevő:
Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 2851 Környe Környe 2/1
Adószáma: 16762468-2-11
Az eljárás 6. RÉSZE esetén nyertes ajánlattevő:
Tarjáni Önkormányzati Konyha
Székhelye: 2831 Tarján Rákóczi Út 15.
Adószáma: 15835839-2-11
Az eljárás 6. RÉSZE esetén nyertes ajánlattevő által vállalt Teljes nettó szolgáltatási díj (HUF):
1.1. napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) 1.250,- Ft
1.2. napi egyszeri diétás ebéd szolgáltatási díja főzőkonyháról történő elvitel esetén vagy idősek klubjába
szállítással (Ft/fő/nap) 1.400,- Ft
Az eljárás 7-8. RÉSZEI esetén ajánlattevő:
Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt.
Székhelye: 2821 Gyermely Bajnai Út 1.
Adószáma: 10467024-4-11
A hirdetmény II.1.7), illetve V.2.4) pontjában megadott információk a fent megadott szolgáltatási díjak
alapján kerültek meghatározásra.
Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe szociális (értékelési) szempontokat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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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. § -ában
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (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
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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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Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0376/2022)
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: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24819699244
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Nóra
Telefon: +36 704897530
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ligetbudapest.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
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Építési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelem
Hivatkozási szám: EKR000444262021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

719

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Városligetben és egyben a Liget Budapest projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint
személy- és vagyonvédelmi feladatainak ellátása tárgyban ajánlatkérő 1 500 000 000 HUF keretösszegű
keretmegállapodást kíván kötni.
1. A Városliget általános biztonsági és megelőzési felügyelete, valamint recepciós és látogatóirányítási
szolgáltatás, ennek keretében 0–24 órás időtartamú őrzés-védelmi feladatok ellátása, különös tekintettel a
látogatók nyugalmának biztosítására és testi épségének megőrzésére.
2. A Liget Budapest projekt megvalósítása során a mély- és magasépítési, kertépítési és kertészeti
tevékenységek, továbbá az építési anyagok ki- és beszállítása zavartalanságának, valamint az építő
személyzet szabad mozgásának biztosítása.
3 A közvagyon védelme a Városliget területén, kiemelten a felújított, megépült épületek és kertrészek elleni
erőszakos cselekmények megelőzése, felderítése, illetőleg megakadályozása, szoros kapcsolatban az
intézkedésre illetékes szervezetekkel.
4. A Megbízó vagyonkezelésében lévő épületek, egyéb vagyonelemek őrzés-védelme.
5. A 1.–4. pontokban meghatározott tevékenységek érdekében kamerarendszer működtetése, kezelése.
6. Rendezvény esetén a lezárt területekre történő beléptetés biztosítása, a beléptetőkapuk fizikai működtetése,
a rendezvénybiztosítási feladatok ellátása.
7. Rendkívüli események bekövetkezése esetén a jogszerű és szükséges intézkedések azonnali megtétele
(rendkívüli beavatkozás) többlet létszám helyszínre vezénylésével a Megbízó utasítása alapján.
8. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott létesítményi és központi biztonsági diszpécser szolgálat irányítása.
9. Egyéb őrzés-védelmi feladatok ellátása a Műszaki leírásban megadott feltételekkel.
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: 202065940 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - 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: Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelésben megjelölt helyszín, elsődlegesen a Budapest
XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú
ingatlan, továbbá a Megbízó vagyonkezelésében lévő vagy más jogcímen használatában lévő ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Városligetben és egyben a Liget Budapest projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint személyés vagyonvédelmi feladatainak ellátása tárgyban ajánlatkérő 1 500 000 000 Ft keretösszegű keretmegállapodást
kíván kötni:
1. A Városliget általános biztonsági és megelőzési felügyelete, valamint recepciós és látogatóirányítási
szolgáltatás, ennek keretében 0-24 órás időtartamú őrzés-védelmi feladatok ellátása, különös tekintettel a
látogatók nyugalmának biztosítására és testi épségének megőrzésére.
2. A Liget Budapest projekt megvalósítása során a mély- és magasépítési, kertépítési és kertészeti tevékenységek,
továbbá az építési anyagok ki- és beszállítása zavartalanságának, valamint az építő személyzet szabad
mozgásának biztosítása.
3 A közvagyon védelme a Városliget területén, kiemelten a felújított, megépült épületek és kertrészek elleni
erőszakos cselekmények megelőzése, felderítése, illetőleg megakadályozása, szoros kapcsolatban az intézkedésre
illetékes szervezetekkel.
4. A Megbízó vagyonkezelésében lévő épületek, egyéb vagyonelemek őrzés-védelme.
5. A 1.-4. pontokban meghatározott tevékenységek érdekében kamerarendszer működtetése, kezelése.
6. Rendezvény esetén a lezárt területekre történő beléptetés biztosítása, a beléptetőkapuk fizikai működtetése, a
rendezvénybiztosítási feladatok ellátása.
7. Rendkívüli események bekövetkezése esetén a jogszerű és szükséges intézkedések azonnali megtétele
(rendkívüli beavatkozás) többlet létszám helyszínre vezénylésével a Megbízó utasítása alapján.
8. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott létesítményi és központi biztonsági diszpécser szolgálat irányítása.
9. Egyéb őrzés-védelmi feladatok ellátása a Műszaki leírásban megadott feltételekkel.
Egyszerre egyidőben a keretmegállapodás időtartama alatt a feladat ellátásához szükséges lehet min. 30 fő a
műszaki leírásban részletezett vagyonőrre.
A terület- és objektumőrzés, valamint védelmi szolgáltatásra vonatkozó feladatok ellátása a Városliget közpark
982 050 nm területén és a Városliget Zrt. vagyonkezelésében, egyéb jogcímen használatában lévő területeken,
objektumokban történik, azaz a keretmegállapodás időtartama alatt egyszerre egyidőben őrzött terület
megegyezik a közpark területével.
A feladat kiterjed fegyveres őrzésre és olyan terület és objektumbiztosításra, amely térben és időben érintheti a
gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt.
A feladat végzéséhez biztosítani kell URH alapú kommunikációs eszközöket, amelyek rendelkeznek a frekvencia
kizárólagos használatát biztosító érvényes hatósági engedélyekkel.
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A keretmegállapodás időtartama alatt egyszerre egyidőben a feladat ellátásához szükséges lehet min. 15 db
vandálbiztos, elektromechanikus mobil beléptető kapu, ami informatikai hálózatba köthető és azzal folyamatosan
kommunikál, min. 800 fő/óra/kapu áteresztőképességgel vészkiürítési lehetőséggel.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján az alábbi opciós jogot köti magának, amely opció gyakorlása
esetén jelen keretmegállapodás új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható:
a) a keretmegállapodás időbeli hatálya 1 alkalommal legfeljebb 6 hónappal Megbízó egyoldalú döntése alapján
hosszabbítható. Megbízó döntését a keretmegállapodás időbeli hatályának lejárta előtt legalább 30 nappal
közölni köteles Megbízottal és
b) a keretösszeg legfeljebb 30 %-kal emelhető .
Az opciós jog gyakorlásának feltétele, hogy Megbízó erről a keretmegállapodás megszűnését 1 hónappal
megelőzően írásban tájékoztassa Megbízottat és a szükséges pénzügyi fedezet Megbízónál rendelkezésre álljon.
A keretmegállapodás szerződéses rendelkezései a hatály és a keretösszeg meghatározásán túl mindenben
változatlanok maradnak. Megbízott ezen feltételek esetén köteles a megbízást a meghosszabbítás ideje alatt
ellátni
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:
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
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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
x 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:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 107 - 282683
(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: 1 Elnevezés: Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelemTerület és
objektumőrzés, személy és vagyonvédelem
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:
2021/12/31 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja Út 109
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 202065940
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: Személy- és
vagyonvédelmi tevékenység
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:
2021. IV. negyedévben a keretmegállapodás alapján 202.065.940,- Ft került lehívásra.
Ajánlattevő:
VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1124
Budapest, Hegyalja Út 109 (adószám: 27312050243)
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:
2022/01/10 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

725

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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0329/2022)
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: 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: Berei Norbert
Telefon: +36 204683880
E-mail: nberei@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001433502021/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/EKR001433502021/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
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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:
Észak-budai fűtőmű 10kV kapcsolószekrény átépítés
Hivatkozási szám: EKR001433502021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

728

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45317300-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Észak-budai fűtőmű telephelyén a 10kv-os kapcsolóberendezés átépítéséhez szükségs
tervezés, engedélyezés, jóváhagyás és kivitelezés.
A fűtőmű üzemi középfeszültségű betáplálásán kívül a tartalék betáplálás számára új mérés kialakítása,
kiépítése átkapcsoló automatika létesítése. Ezzel párhuzamosan az észak-budai fűtőmű elavult 10kVos középfeszültségű kapcsolóberendezés cseréje, az abból megtáplált 10/0,4kV-os és 10/0,69kV-os
transzformátorok középfeszültségű kábelnek cseréje és bekötése új kapcsolóberendezésbe.
A meglévő 10kV-os középfeszültségű kapcsolóberendezés közösüzemi rendszereinek átkötése az új
kapcsolóberendezésbe, a szükséges kábelezési ,bekötése munkákkal.
Új elszámolási mérés kialakítása 10kV-os középfeszültségű fogyasztás számára.
Az új 10kV-os középfeszültségű kapcsolóberendezés irányítástechnikai adattgyűjtő és megjelenítő
rendszerének és kábelezési munkáinak kiépítése.
Üzembe helyezés, megvalósulási dokumentáció készítés.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt,
a kivitelezés nem bontható részekre, az az ellenérték jelentős növekedését okozná, negatívan hatna
a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésére, gazdasági szempontból észszerűtlen. Jelen
közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely
alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

Észak-budai ftm 10kV-os kapcsolószekrény átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

45317300-5

További tárgyak:
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tervezés, engedélyeztetés. Bontási illetve organizációs tervek készítése. A műszaki tartalom figyelembe
vételével terveihez tételes, anyag- és munkadíj bontású költségvetés készítése.
2. Egyeztetések lefolytatása a feszültségmentesítések során érintett szolgáltatókkal az MVM Balance Zrtvel, MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt-vel valamint az ELMŰ Hálózati Kft-vel. A tervek jóváhagyása az ELMŰ
Hálózati Kft-vel illetve a szükséges szakhatóságokkal.
3. A jelenleg meglévő 1 db fogyasztásmérési ponton kívül még 1 db középfeszültségű mérés kialakítása
a fűtőmű tartalék betáplálása számára. A jelenlegi 1 db betáplálási ponton lévő 2x1250kW lekötött
teljesítmény mérés (üzemi+tartalék) helyett 1 db 1250kW az üzemin és kb. 1 db 10kW a tartalék
betápláláson. A két független betáplálási pont közé átkapcsoló automatika kiépítése. A mérések
beintegrálása a meglévő WINCC folyamatirányító valamint a VISION rendszerbe.
4. A meglévő elavult 10kV-os középfeszültségű cellák cseréje: 2 db kommunális 10/0,4kV-os és 3
db 10/0,69kV-os transzformátor leágazási cellák, 2 db elszámolási mérőcella és 2 db fogadócella
motorvédelemmel, reteszekkel.
5. Ideiglenes villamos energia ellátás kialakítása a meglévő működtetések meghagyásával a fűtőművi
folyamatos szolgáltatás biztosítása céljából.
6. Az 5 db, a fűtőművön kívül szabadtéren elhelyezett trafógépet betápláló 10kV-os földkábelek cseréje és
bekötése az új középfeszültségű kapcsolóberendezésbe.
7. A meglévő közösüzemi védelmi kábelek átforgatása, cseréje az új középfeszültségű
kapcsolóberendezésbe.
8. Adatgyűjtő és megjelenítő rendszer a középfeszültségű cellák vezérlései számára.
9. Megvalósulási dokumentáció készítése.
10. Üzembe helyezés.
(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 AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli - alkalmassági követelményben előírtakkal azonos tárgyú többlettapasztalat (min. 0 hónap – max. 36 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.2) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges
tapasztalaton felüli - alkalmassági követelményben előírtakkal azonos tárgyú - többlettapasztalat (min. 0
hónap – max. 36 hónap) 10
3 Kötelező 24 hónap jótállási időn felül vállalt jótállási idő (min. 0 hónap – max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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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 (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
A kivitelezésre és tervezésre együttesen irányuló építési beruházás indokolása: A fűtőmű 10kV-os
kapcsolóberendezés biztosítja a fűtőmű üzembiztonságát. A kapcsolóberendezésben történt korábbi
meghibásodások javítása nem gazdaságos, illetve csak részben oldaná meg az üzembiztonság
folytonosságát. A fűtőmű folyamatos és hosszútávú üzembiztonságát egy új középfeszültségű
kapcsolóberendezéssel lehetsége fenntartani. A kivitelezés kizárólag fűtési időszakon kívül (05.15-09.15)
történhet. Az új kapcsolóberendezést meg kell tervezni, és az igen rövid kivitelezési időszakra való
tekintettel a tervezés ideje alatt szükséges a főberendezések megrendelése. A fűtési szezonon kívüli
megvalósítás tervezés és kivitelezés együttes kiírása esetén valósulhat meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat Ajánlattevő
az ajánlatában nyújtsa be. Ebben az esetben Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései
alapján jár el, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérónek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevót,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt)
vagy alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
nyomán az ajánlattevónek ajánlatában egyszerú nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontját az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával kell
igazolnia. Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkéró elfogadja, ha az ajánlattevó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi kózbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai
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Kózbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkéró által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkóvetelt információkat. Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevó felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §
(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet és alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevónek az ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági
szereplók vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban elóírt kizáró okok. Ajánlattevőnek
az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30. ) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevó az ajánlathoz kóteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséról a
cégbíróság által megkúldótt igazolást. Ajánlatkéró a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben
részletezettek szerint ellenórzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot vagy az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésére. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1)
bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az
ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1)
és SZ.2) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bekezdése,
valamint a 21. § (1) bekezdése alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya
szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük. Ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az alkalmassági
feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét kell az ajánlatban
feltüntetnie.)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1) alkalmatlan Ajánlattevő, ha
valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett
gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ.2) alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a
letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt
üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének
ideje alatt a középfeszültségű kapcsolóberendezés kivitelezéséből és/vagy átépítéséből és/vagy
felújításából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a
P.1) 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 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.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt.
65. § (6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.
A Kbt. 114/A. § alapján ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében az
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti
évben az adózott eredménye legalább 1 évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését.
Az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt középfeszültségű kapcsolóberendezés
kivitelezéséből és/vagy átépítéséből és/vagy felújításából származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele
eléri a nettó 60.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat Ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be.
Ebben az esetben Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései alapján jár el, a Kbt. 69. § (2)(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján
ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített
középfeszültségű kapcsolóberendezés kivitelezésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást legalább a következő tartalommal:
• az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)
• szerződést kötő másik fél,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

733

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a
szakembereket a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
• Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági
követelményre kívánja bemutatni őket;
• szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból
az előírt szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2.1) és
M.2.2) pont szerinti szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő
időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/
hónap bontásban szükséges megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak
bele az adott szakember gyakorlati idejébe az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásának
igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy
annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
• a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata;
• a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt.
65. §-ában foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1). Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített,
legalább 1 db középfeszültségű kapcsolóberendezés kivitelezésére és/vagy átépítésére és/vagy
felújítására vonatkozó referenciával.
M.2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal
egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal.
M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI (vagy azzal
egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal.
Egy szakember több alkalmassági feltétel tekintetében is bemutatható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a
Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
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: Ha a Vállalkozó a teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított nettó
vállalkozói díj. A mértéke a késedelembe esés napjától kezdődőn naptári naponként a nettó vállalkozói
díj 0,5 %-a, de legfeljebb 10%-a. A Vállalkozó 20 naptári napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő
jogosult a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül is elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít - ideértve a téves vagy helytelen
minőségi tanúsítvány szolgáltatása esetét is -, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás
teljesítési kötbér számítása:
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-Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett munkarészt a Vállalkozó egyáltalán nem végzi el, úgy a hibás
teljesítési kötbér az érintett munkarész ajánlati elemei alkalmazásával, annak nettó ellenértéke;
-Amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a műszaki dokumentációnak megfelelően végzi el,
úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó ellenértéke;
-Más esetekben a kötbér számítására a hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden
egyes nap után a 8.1. pontban foglaltak lesznek irányadók.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozónak felróható okból történő megrendelői elállás vagy azonnali hatályú
felmondás esetén, valamint ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból
meghiúsul, a Megrendelőt meghiúsulási kötbér címén a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és
késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.
A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
A teljesítési és hibás teljesítésibiztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú fizetési
számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki
készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosítékokra vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: a kötelező 24 hónapon felül vállalt (min. 0 hónap - max. 36 hónap).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, Ajánlatkérő a szerződés 9.1. pont b) alpont szerinti
díjra vonatkozó összeg 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételét biztosítja Ajánlattevő részére,
az előlegszámla jóváírása, vagyis az előleg elszámolása az első részszámlából történik. Ajánlatkérő a
szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget
biztosít az alábbiak szerint:
Vállalkozó a tervezői díj esetében egy darab számla benyújtására jogosult a tervek Megrendelőnek történő
benyújtását és azok tervzsűri általi elfogadását követően.
Vállalkozó a kivitelezési díj esetében az ellenértékről öt darab részszámla benyújtására jogosult:
1. sz. részszámla: a kivitelezési díj 15 (tizenöt) %-a a kivitelezés előrehaladásának 15%-os készültsége
esetén,
2. sz. részszámla: a kivitelezési díj 15 (tizenöt) %-a a kivitelezés előrehaladásának 30%-os készültsége
esetén,
3. sz. részszámla: a kivitelezési díj 20 (húsz) %-a a kivitelezés előrehaladásának 50%-os készültsége esetén,
4. sz. részszámla: a kivitelezési díj 30 (harminc) %-a a kivitelezés előrehaladásának 80%-os készültsége
esetén,
5. sz. részszámla (Végszámla): a kivitelezési díj 20 (húsz) %-a a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki
átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (3) és (7) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (Kr.) 30. §-ában, valamint 31-32/A. §-aiban, a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltaknak és a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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
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Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben
történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi
meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (EKR r.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési szempont vonatkozásában fordított arányosítás, 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában
egyenes arányosítás, a 4. értékelési szempont vonatkoz a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározása módszere.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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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 (AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben
történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció.
2. Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát
követően 2 órával később kezdi meg.
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n
való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembe
vételével.
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap).
7. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell
(nemleges nyilatkozat is szükséges) (EKR űrlap).
8. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell
elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt AT magyar nyelvű fordítással együtt
köteles becsatolni.
9. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamit a Ptk. szabályai
az irányadók.
10. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett
és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd
által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében
foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott
gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott
aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a
meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját
(egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz
csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes
személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bekezdés alapján alkalmas okmány
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.
11. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap
formátumban, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. A beárazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül.
14. Helyszíni bejárás lehetősége biztosított. Időpont és helyszín: 2022. január 24. 10:00 óra; 1037 Bp., Kunigunda
útja 49.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
16. Irányadó jogszabályok: Kbt., Ptk., 307/2015. (X. 27.) Korm.r., 321/2015. (X. 30.) Korm.r., 424/2017. (XII. 19.)
Korm.r.), 322/2015. (X. 30.) Korm. r.
17. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg a jelen felhívás, III.1.1), III.1.2) P.1), és a III.1.3) M.1), M.2) pontjaiban.
18. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy
meglévő
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felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti tervezési és kivitelezési munkáira.
Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az
I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 40.000.000,- Ft, azaz
Negyvenmillió forint / káresemény és 140.000.000,- Ft, azaz Száznegyvenmillió forint/év összeget. A 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet alapján tervezési szolgáltatás tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást
kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 8 000 000 HUF/év és 3 000 000 HUF/káresemény. Ajánlattevőnek
az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását, biztosításait kiterjeszti.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0569/2022)
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: 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: Knitzky Laura
Telefon: +36 209434064
E-mail: lknitzky@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.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/EKR000007252022/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/EKR000007252022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: távhőszolgáltatás
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:
BKM (FŐKERT) ingatlanok élőerős őrzés-védelme
Hivatkozási szám: EKR000007252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

741

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BKM Budapest Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság telephelyének és parkjainak
élőerős őrzése.
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): Részajánlat tétel nem biztosított, figyelemmel a feladat
összetettségére, az élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás egységes feladatként való elvégzése a működési
feltételek biztosítását és a költségek optimalizálását, illetve a hosszútávú fenntarthatóságot szolgálja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
BKM (FŐKERT) ingatlanok élőerős őrzés-védelme.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest X. kerület Keresztúri út 130., Budapest XIII. kerület Szent
István park 2., Budapest VII. Dob utca 90. szám alatti székház, Budapest XIII. kerület Margitsziget
Nagyszökőkút és Rózsakert környezete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

742

Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerinti tartalommal és előírásoknak
megfelelően elvégzi a
- A FŐKERT Budapest X. Keresztúri út 130. sz. alatti telephelye (477.830 m2) portaszolgálatának őrkutyával
történő őrzés-védelmét 3 fő 24 órás őrrel,
- a Budapest VII. Dob utca 90. szám alatt található székház portaszolgálatát 1 fő vagyonőrrel (hétfőtől
csütörtökig 13 óra, pénteken 11 óra időtartamban),
- a FŐKERT kezelésében lévő, Budapest XIII. Margitsziget közpark Szökőkút és Rózsakert területének
(20.000 m2) 1 fő 24 órás őrrel történő őrzés-védelmének feladatait.
Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerinti tartalommal
és előírásoknak megfelelően meghatározott feladatokat a vonatkozó jogszabályoknak eleget téve,
szakmailag elvárható gondossággal végzi, illetve különös figyelemmel van a megbízás keretében végzett
a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény rendelkezéseire.
Az éves tervezett óraszám: 38.316 óra
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az őrzés-védelmi szolgáltatás végrehajtására és ellenőrzésére rendszeresített,
valós idejű elektronikus rendszer rendelkezésre állása és szakmai megfelelősége 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (forint/óra/fő, nettó értékben) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerinti tartalommal és
előírásoknak megfelelően opcionálisan elvégzi
- a FŐKERT kezelésében lévő, Budapest XIII. Szent István park 2. sz. alatti bekerített közpark (32.886 m2) 1
fő 12 órás őrrel történő őrzés-védelmét
- nyári időszakban – időjárásra és az egészségügyi helyzetre tekintettel - a FŐKERT kezelésében lévő,
Budapest XIII. Margitsziget közpark Szökőkút és Rózsakert területének (20.000 m2) plusz 1 fő 24 órás őrrel
történő őrzés-védelmének feladatait.
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- Megrendelő eseti megrendelése alapján egyéb területek őrzésének ellátása
Az éves tervezett opcionális óraszám: 11.494 óra
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) bekezdésében felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha az 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 kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
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P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (élőerős
őrzés-védelmi szolgáltatás ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a
nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, 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
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.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) bekezdése megfelelően irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69 § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el 65.000.000.-HUF-ot;
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (élőerős
őrzés-védelmi szolgáltatás ellátása) megfelelő szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot,
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolással (ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás).
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak
egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az
általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
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M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy
az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a
bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően
irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69 § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített:
A) l db, legalább 2 különböző helyszínen - melyek közül az egyik ingatlan alapterülete legalább 300.000
m2 -, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített ingatlan élőerős őrzésvédelme tárgyú, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) legalább 1 fő bármilyen felsőfokú képzettséggel/végzettséggel rendelkező személlyel, aki élőerős
őrzés-védelmi szolgáltatás szervezésében és irányításában szerzett 3 éves (36 hónap) tapasztalattal
rendelkezik;
B) legalább 1 fő felsőfokú biztonságszervező (OKJ száma: 52 861 01), vagy azzal egyenértékű (az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata) képzettséggel és ezen minőségében őrzés-védelmi
tevékenység ellátására vonatkozó minimum 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező személy;
C) legalább 3 fő teljesítésbe bevont őrzés-védelmi szolgálatot teljesítő olyan szakemberrel, akik
rendelkeznek a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt, az ajánlattételi határidő napján
érvényes igazolvánnyal és legalább 1 éves szakmai (őrzés-védelmi tevékenység ellátása) gyakorlattal,
továbbá amely szakemberek közül minimum 1 fő rendelkezik legalább középfokú végzettséggel,
minimum 1 fő rendelkezik alapfokú felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretekkel.
Ugyanazon szakember csak egy pozícióra mutatható be.
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 késedelemmel érintett szolgáltatás nettó havi ellenértékének 0,5%-a/nap, de
legfeljebb 20%.
Hibás teljesítési kötbér, melynek összege a teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének az
alábbiak szerint rögzített mértéke:
- A személy- és vagyonőr engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét: az érintett személy- és vagyonőr
felállításától az új személy- és vagyonőr felállításáig eltelt óraszám nettó ellenértékének 30%-a.
- A személy- és vagyonőr ittas állapotban látta el a szolgálatot: az érintett személy- és vagyonőr
szolgálatba lépésétől az új személy- és vagyonőr felállításáig eltelt óraszám nettó ellenértékének 30%-a.
(Felek megállapodnak, hogy a Megbízott vállalja az alkalmazottaival illetve közreműködőivel szemben
szonda alkalmazását.)
- A személy- és vagyonőr nem jelent meg a szolgálati helyén és pótlása nem történt meg: a szolgálati
időből kiesett óraszám nettó ellenértékének 30%-a.
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- A személy- és vagyonőr nem jelent meg a szolgálati helyén, viszont pótlása megtörtént: a szolgálatba
lépéstől az új személy- és vagyonőr szolgálatba állításáig eltelt óraszám nettó ellenértékének 30%-a.
- A személy- és vagyonőr nem hajtotta végre a járőrözési feladatot: az utolsó járőrözés befejezésétől a
következő járőrözés kezdetéig eltelt idő nettó ellenértékének 30%-a.
- Előírt felszerelés hiánya, üzemképtelensége (rádió, gázspray, elemlámpa, gumibot, stb.): a hiány
feltárásától annak megszüntetéséig eltelt idő nettó ellenértékének 10%-a.
- A személy- és vagyonőr arra jogosulatlan személyt vagy gépjárművet léptetett be az objektumba: az
adott szolgálati idő óraszámának nettó ellenértékének 30%-a.
- A személy- és vagyonőr külső megjelenésében tapasztalható hiányosság (pl.: nem előírt formaruha,
szennyes, szakadt, erősen elhasználódott ruházat, stb.): az adott szolgálati idő óraszámának nettó
ellenértékének 30%-a.
- A személy- és vagyonőr okmányainak (személyi igazolvány, vagyonőri igazolvány) hiánya: az adott
szolgálati idő óraszámának nettó ellenértékének 30%-a.
- Egyéb olyan esetekben, amennyiben a Megbízott a szolgáltatás nyújtása során nem a vonatkozó
jogszabályok és egyéb előírások, a Szerződés, az eljárást megindító felhívás és dokumentáció és a
kiegészítő tájékoztatások, továbbá az általa benyújtott ajánlat, a műszaki leírások és utasítások tartalma
szerint teljesít, a hibás teljesítéssel érintett hónapban esedékes nettó megbízási díj 30%-a.
A harmadik alkalommal történő hibás teljesítést követően az Megbízó jogosult a Szerződés rendkívüli
felmondással vagy határidőre történő megszüntetésére és kártérítés követelésére. A Szerződés rendkívüli
felmondással történő megszüntetésére és kártérítés követelésére akkor kerülhet sor, ha a korábban
– legalább – három alkalommal ténylegesen sor került a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. A
határidőre történő felmondás esetén Megbízó a határidőt – a megfelelő új Megbízott igénybevételéhez
és új megbízási szerződés megkötéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – egyoldalúan
határozhatja meg.
A hibás teljesítés jelen pontban nem rögzített eseteiben a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett
szolgáltatás nettó ellenértékének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Megbízó a Szerződést a Megbízott érdekkörében felmerült okból
felmondja, vagy a szolgáltatás a Megbízott érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül, avagy a
Megbízott a teljesítést megtagadja, avagy a vállalt szolgáltatást 3 napot meghaladóan nem biztosítja, a
Megbízó elállhat a Szerződéstől, vagy rendkívüli felmondással felmondhatja azt, egyidejűleg Megbízott
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a 12 hónapra vetített nettó megbízási díj 20 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1),(5)-(6), valamint a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő havonta utólag, és helyszínenként egy számla benyújtására ad
lehetőséget.
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében 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
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 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 tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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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: 30 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) – (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF
A befizetés helye: K&H Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10401093-49564956-57501033
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén akkor érvényes
az ajánlati biztosíték, ha az ajánlatkérő számláján az ajánlati biztosíték teljes összege legkésőbb az
ajánlatok benyújtásának határidejéig jóváírásra kerül. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének
megfelelően teljesíthető. Az átutalás megtörténtéről szóló banki igazolást vagy pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosító nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt az ajánlathoz kell mellékelni úgy,
hogy azok elektronikus okiratként feleljenek meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényben maradnia.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. számú minőségi szempont esetében pontozás. A
módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.
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VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.-M2.) a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb,
számszerűsíthető adatok) EKR űrlap alkalmazásával
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó) EKR űrlap
alkalmazásával,
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében – ha
aláírási címpéldány nem ismert – az aláírás képét és a képviseleti jogosultságot is tartalmazó teljes bizonyító erejű
vagy közjegyző által hitelesített okiratot kell az ajánlathoz csatolni.
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) EKR űrlap
alkalmazásával
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával
5. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig összesen legalább 80.000.000,- Ft/év és
20.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, mely felelősségbiztosítás a élőerős őrzésvédelmi szolgáltatásra kiterjed és azt
az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá szerződés hatálya alatt fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani
az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra,
valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
7. Helyszíni bejárás: 2022.01.25., 13:00; Találkozási pont: Budapest X., Keresztúri u. 130.
8. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (0837/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
Telefon: +36 301739990
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000016852022/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/EKR000016852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás
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:
Szalkszentmárton „B” típusú tornaterem kivit.
Hivatkozási szám: EKR000016852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

752

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„B” típusú tornaterem kivitelezése Szalkszentmártonban
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás teljes értékű és önálló műszakigazdasági funkció betöltésére alkalmas. A szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik,
amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó
feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása
során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan
részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá
az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve
sem észszerű. A beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján, a 141/2014. (IV.
30.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelentőségű ügy.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szalkszentmárton „B” típusú tornaterem kivit.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. hrsz. 103
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési feladat:
A kivitelezendő épület közműcsatlakozásainak megtervezése és kivitelezése a rendelkezésre bocsátott
engedélyezési és kiviteli terv alapján, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy
nyilatkozatok beszerzésével.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési
engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos
szerkezetű tornaterem kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel,
környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel:
Hasznos alapterületi mennyiségekkel: Földszint: 1087,39 m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 25x30 m
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7 m
Sportpadló: 754,44 m2
Férfi öltöző- és vizesblokk (2 db): 67,29 m2
Női öltöző- és vizesblokk (2 db): 67,92 m2
Akadálymentes mosdó (1 db): 6,65 m2
Tanári öltöző- és vizesblokk (1 db): 11,06 m2
A tornaterem egy 7 m szabad belmagasságú küzdő részből, és hozzá tartozó földszintes kiszolgáló
blokkból áll. Az épületbe az előtéren át lehet bejutni.
Az előtérből közvetlenül nyílik a küzdőtér, a mosdók, és az elsősegélynyújtó helyiség. A Létesítményt ellátó
kazánház külön bejáraton, a kültérből közelíthető meg.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.
(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.) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(min. 0–max. 60 hónap) 4
2 3.) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max.
60 hónap) 4
3 4.) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max.
60 hónap) 4
4 5.) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli tervezői többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60
hónap) 3
5 6.1 Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja 10
6 6.2 Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó Vállalkozói Díj(tartalékkeret nélkül)HUF / Súlyszám: 65
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: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
- Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági
szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az
ajánlattételi határidő lejártáig.
AK rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével
kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
- 2-5. ért. szempont: a Kbt. 71. §(9)bek. alapján, ha a Kbt. 76. §(3)bek. b)pontja szerinti értékeléshez
bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az
értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott
szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot
alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a Kbt. 71. § (9a) bekezdésében
foglalt esetet.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2-5. értékelési
részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján,
amennyiben 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) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
- Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
- A II.2.5. Értékelési szempontok egy része karakterkorlátozás miatt rövidítésre került, ezért a teljes körű
tájékoztatás érdekében jelen pontban is felsorolásra kerülnek:
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1.) Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %
tartalékkeret nélkül)
6.) Építésszervezési Terv: Alszempontok: 6.1. Építéstechnológiai terv 6.2. Munkaerőterv
- A jelen felhívás II.2.5 pontjával kapcsolatos többlet információkat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
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, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) felhívja továbbá a figyelmet a
Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/
személyt.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1)
A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző
gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
(322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek). AK a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.
A kivitelezői névjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető
adatbázisból ellenőrzi.
SZ2)
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara által
vezetett építészeti-műszaki tervezői tevékenységet végzők névjegyzékében / cégjegyzékében. A nem
magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell
szerepelni, vagy rendelkeznie kell a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
A tervezői névjegyzékben / cégjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan
elérhető adatbázisból ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1)-SZ2) AT ajánlatában 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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Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK
114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a
vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt.
65.§(7),(9) és 69.§(11)-(12) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK
114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles AT benyújtani.
M1)
ATnek a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az AT által a jelen felhívás
feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a Rendelet 22. § (3) bekezdés
szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi
tartalommal:
a) ajánlattevő neve,
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az
alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap
részletezettséggel,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a
teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §-a irányadó.
M2)
A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
– különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal
már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről,
amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját
(ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) A fenti nyilatkozathoz csatolni kell:
1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát
igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási
számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben
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az [M2)1-M2)3] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember
végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
szakmai tapasztalati adatok bemutatását.
2. A szakember [M2)1-M2)4] aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember
közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik
a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a bemutatott szakember (M2)1-M2)4) az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs
okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre
vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében
ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében
a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának
benyújtása szükséges.
- AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alk-i köv-nek bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, 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, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitást biztosító
szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási móddal kell igazolni az alk-i köv-t, figyelemmel a Kbt. 67.
§ (3) bekez-re. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is. A
Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Kbt. 65. § (12) bekezdése
szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon
belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a) min. 815 m 2 hasznos alapterületű sportlétesítmény megépítésére vagy már meglévő sportlétesítmény
bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia munkát.
b) legalább 565 m2 sportpadló rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciát.
Az M1) a) és az M1) b) pontokban meghatározott egyes alkalmassági követelményeknek AT pontonként
külön-külön szerződés teljesítésével is megfelelhet.
Sportlétesítmény: bármilyen sportépület, sportpálya, sport céljára hasznosított épület.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be min.
M2)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MVÉ” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)2
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Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MVÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)3
Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MVÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)4
Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti
műszaki tervezés 2. sor szerinti „Építészeti tervezési terület” „É” vagy azzal egyenértékű kategóriájú
tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
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 (1%, max 20 naptári napra eső összeg) /meghiúsulási (30%) /szerződésszegési kötbér (20e
Ft, max: 10M Ft), jótállási kötelezettség (24 hó), teljesítési (2%) /jólteljesítési bizt. (a jótállási időszak első
tizenkettő hónapjában a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a, a jótállási időszak második
tizenkettő hónapjában a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1%-a), előleg visszafizetési biztosíték
abban az esetben, ha a Vállalkozó 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előlegvisszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.
Ha a Vállalkozó az előleg-visszafizetési biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával egyidejűleg,
úgy a Megrendelő a biztosíték nyújtásáig a 250.000.000 Ft-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesíti az
előleg kifizetését. A biztosítéknak az előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
AK tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték
rendelkezésre álló összege az AK követelésének kielégítésével csökken, nincs az ATnek a biztosíték
meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
Részletes feltételek a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes AT a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélküli
nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előlegvisszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.
Ha a Vállalkozó az előleg-visszafizetési biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával egyidejűleg,
úgy a Megrendelő a biztosíték nyújtásáig a 250.000.000 Ft-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesíti az
előleg kifizetését. A biztosítéknak az előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Az
előleg felhasználására, elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Az előleget AK az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ATnek, legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül.
Nyertes AT 4 db részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, az alábbi fizetési mérföldkövek
szerint:
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• az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-a (azaz tizenöt százaléka);
• a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz huszonöt
százaléka), az előleg minimum 50%-val csökkentve;
• a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a (azaz húsz százaléka),
a fennmaradó előleg összegével csökkentve;
• a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a (azaz húsz százaléka);
• az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a (azaz húsz százaléka) és
a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint az (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alapján a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a..
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK kizárja a nyertes ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben
megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
Karakterkorlát miatt a VI.3.9) További információk pont itt folytatódik:
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési
eljárásként indítja meg.
19. Amennyiben a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés értéke nettó 700 millió forintot
elérő, vagy meghaladó értékű, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.
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
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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: 2022/02/02 (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: 2022/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő
részére. Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2) bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben
történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően
kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR-ben
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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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:
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: Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja
meg.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000 Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár 10032000-01501559-00000000
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek.
alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség
biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár szempont: fordított arányosítás, szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás,
építésszervezési terv: pontkiosztás.
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 helyszíni bejárás időpontja: 2022. január 24. 11:00 óra. Találkozás helyszíne: 6086
Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. hrsz.103
2.Az ajánlathoz (AJ) csatolni kell EKR űrlap formájában az AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát
(nemleges válasz esetén is), a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot.
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3. AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás (vbe) esetén
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás. Ha AT tekintetében nincs folyamatban vbe, akkor erről kell űrlapon nyilatkoznia.
4. AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.)
5. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen
benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kieg tájék nyújtása: EKR felületen.
6. A kizáró okokra és az alk. köv-re vonatkozóan a közbesz megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több GSZ közösen is tehet ajánlatot. Közös AT-k személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás
nem következhet be. Közös AJ benyújtása esetén az AJ-nak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT által aláírt
Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közb. dok. (KD) tartalmazza.
8. AT-nek szakmai AJ-ot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, valamint a 2-5. értékelési részszempontra
jelölt szakemberekre vonatkozó dokumentumokból és a 6. sz. értékelési részszempont szerinti Építésszervezési
terv bemutatásából áll. Részletesen: KD.
9. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015.(X.30.) Korm.r. 20.§(3)bek: A nettó kivitelezésre jutó váll.díj
10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret. Részletesen: KD
10. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés hatálybalépését követően
legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra nyertes ajánlattevő köteles a beruházás minden kockázatára
kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást, kötni és azt a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki
átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvan) napig folyamatosan fenntartani. “All risk” típusú építés-szerelési
biztosítás biztosítási limitösszege: legalább a Vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összeg. Kivitelezői
felelősségbiztosítás biztosítási limitösszege: legalább 10.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 100.000.000,HUF/kárév.
11. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának megfelelően előírja, hogy a szerződés
hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra a nyertes ajánlattevőnek
rendelkeznie kell tervezői szolgáltatásra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással, melyet
köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartani és melynek kárérték limitje
legalább 5.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 25.000.000,- HUF/kárév.
12. Az AJ-hoz csatolni kell projekttervet, amely műszaki ütemtervből, organizációs tervből és a pénzügyi
ütemtervből áll (rajzos és szöveges formában). A projektterv tekintetében a KD iránymutatást ad. Az ütemterveket
a szerződéskötésre és a szerződés hatályba lépésére aktualizálni kell.
13. ATnek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is).
AK a Kbt. 71. § (8) bek b) szerint jár el.
14. AK a Kbt. 75. § (6) bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
15. AK valamennyi a jelen felhívásban előírt alk. köv.-t a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
16. Ha Ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több szakmai
gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló Nyilatkozat összeállítóban
lévő nyilatkozatot, a szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon
megajánlott érték egyértelműen alátámasztható. Továbbá az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a ”szakember”
értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az
ajánlathoz csatolni kell az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott
szakemberekről” elektronikus űrlapot.
17. Az ”ár” részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a
maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva,
a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25.
napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja (KÉ 2020. évi 60. szám) alkalmazásával.
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A ”szakember” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. 03. 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám)
1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A többlet gyakorlat legkedvezőbb
szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 60 hónap
feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent. Az értékelési részszempontok tekintetében megajánlott
szakemberek vonatkozásában elektronikus űrlapot kell benyújtani az EKR-rendszerben. A többlettapasztalat
esetleges hiánya 0 (nulla) pontot ér.
Az építésszervezési terv részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. melléklet B. 1. pontja
szerinti pontozás (pontkiosztás) módszere kerül alkalmazásra.
Folyt:III.2.2) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (26664/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789271205
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Alakszai Zoltán
Telefon: +36 46512901
E-mail: kissbrigitta777@gmail.com
Fax: +36 46512903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
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/EKR001754452021/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/EKR001754452021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
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:
Tonerek beszerzése GINOP projektekben-2
Hivatkozási szám: EKR001754452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

766

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30125100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Minimum 3.060.000 db nyomatszám készítésére, minimum 8500 oldal kapacitású, új, eredeti XEROX
106R02304/ XEROX 106R03623, vagy azzal egyenértékű nyomat előállító kellék beszerzése XEROX Phaser
3330V_DNI típusú nyomtatóhoz a műszaki leírásban 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
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a
szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi,
valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen
lenne, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem tarja gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek
azonos termékek esetében a részajánlat biztosítását, figyelemmel arra, hogy a megrendelés nem osztható
részekre oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását szolgálná, továbbá ajánlatkérő már
meglévő eszközeihez kíván beszerezni objektíven, tehát részleteiben nem specifikálható szolgáltatást, így
nincs olyan további releváns szempont amelyet ajánlatkérő az értékelés során figyelembe vehet.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tonerek beszerzése GINOP projektekben-2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30125100-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, Munkaerőpiaci Osztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Minimum 3.060.000 db nyomatszám készítésére, minimum 8500 oldal kapacitású, új, eredeti XEROX
106R02304/ XEROX 106R03623, vagy azzal egyenértékű nyomat előállító kellék beszerzése XEROX Phaser
3330V_DNI típusú nyomtatóhoz a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő eredeti terméknek azt tekinti, amelyet a nyomtató gyártójával azonos gyártó állít elő.
Ajánlattevő részéről gyártói támogatói nyilatkozat szükséges, miszerint a szerződött Xerox partner hivatalos forrásból szerezte be a kellékanyagot.
Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy nem fogadja el érvényes ajánlatnak utángyártott, vagy utántöl-tött,
vagy újragyártott, vagy újratöltött, vagy felújított vagy visszaállított termék megajánlását.
A nyomat előállító kellékek eredetiséget az Ajánlatkérő a szállításkor ellenőrizni fogja.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása
körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt
szerepelteti.
Ajánlattevő köteles kifogástalan minőségű, rendeltetésszerű használatra alkalmas, azonos gyártmányú és
típusú terméket megajánlani.
Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve
próbaeszközként sem használták, illetve nem visszaállított termék.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
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
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1 és GINOP-5.2.1
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 olyan
gazdasági szereplő, aki a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő az
Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa 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) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában valamennyi rögzített gazdasági szereplő
tekintetében 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 ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
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a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy az
alkalmassági követelmények tekintetében a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be az eljárást
megindító felhívás feladását meg-előző három év legjelentősebb nyomat előállító kellék (adásvételről)
szóló ismertetést, vagy igazolást. Az ismertetésben, vagy igazolásban meg kell adni legalább az értékesítés
tárgyát, valamint mennyiségét (az értékesített darabszámot nyomat előállító kellékenként, megadva
a termékek alapján a nyomatszámot is), a másik szerződő felet, a teljesítés idejének kezdő és befejező
dátumát év/hónap/nap megjelölésével, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
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.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja és a 23. §-a.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás
feladásától visszafelé számított meg-előző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett összesen - akár több szállításból - legalább 2.000.000 db nyomatszám kinyomtatására
alkalmas eredeti nyomat előállító kellék a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. Az előírt referencia több szerződésből eredő szállítások bemutatásával is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke naptári naponként a nettó vételár 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a nettó vételár 15 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az
ajánlatkérő (AK) részére.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a
teljesítés nyertes Ajánlattevőnek felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, nyertes Ajánlattevő a
nettó 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha nyertes Ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények ér-vényesítése nem
zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
Jótállás: A nyertes Ajánlattevő az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított 12 hónap jótállás
vállalására köteles.
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Hibás teljesítési kötbér: A nyertes Ajánlattevő a nettó vételár 25 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér
megfizetésére köteles, amennyiben a leszállított termékek eredetiségének ajánlatkérő általi, a gyártó
adatbázisának online ellenőrzése körében bármely termék esetén az ellenőrzés eredményeként az derül
ki, hogy a termék nem eredeti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződés finanszírozása figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
foglaltakra a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projektekből
kerül finanszírozásra, a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája:
utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF)
Számlázás:
Ajánlattevő részszámlát nem nyújthat be, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást egy összegben, utólag
fizeti meg, a Kbt. 135. § (4) és (6) bek. és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bek. rendelkezései alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolja a teljesítést. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés
elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és Ajánlatkérő részére eljuttatni. A fizetési határidő a
számla Ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételét követő 30 nap. Ajánlatkérő a kifizetést a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdései alapján teljesíti, a Ptk. 6:155. §, a Kbt. 135. § (6) bek-re is figyelemmel.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem
időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016.
évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt nyertes Ajánlattevő a késedelem
bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvény-ben rögzített
feltételek szerint a kötelező törvényi minimum mértékében követelheti.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A 272/2014. Kr. irányadó.
Irányadó jogszabályok:
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet
272/2014 (XI.05.) 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:
Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
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 15. – 17. §- nak
megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1 Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az eljárás
iránti érdeklődésüket jelezték az EKR rendszerben.
2 Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
3 Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
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4 Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy
a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
5 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
6 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
7 Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).
8 Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba.
9 A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai
helyi idő szerint értendő. (CET)
10 A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11 Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12 Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó ártáblázatát kitöltött formában.
Az ajánlati árat alátámasztó külön dokumentumként rendelkezésre bocsátott árazott ártáblázatot elektronikus
formában, cégszerűen aláírt pdf. formátumban, illetve szerkeszthető .xls formátumban is. A szakmai ajánlat aláírt,
szkennelt példánya nem hiánypótolható, be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
13 Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az
űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlatkérési
dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az eljárást megindító
felhívás és a közbeszerzési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg.
14 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem fe-lel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jog-szabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felso-rolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevők-nek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb
hivatkozott feltételeknek, előírások-nak megfelelnek.
15 Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalko-zót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
16. A közbeszerzési eljárásban közreműködő FAKSZ: Kiss Brigitta (lajstromszám: 01237)
17 Értékelési szempontoknál alkalmazott módszer: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
18. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra az M/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában.
19. Ajánlattevő részéről gyártói támogatói nyilatkozat szükséges, miszerint a szerződött Xerox partner hivatalos
forrásból szerezte be a megajánlott kellékanyagot.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Nagybani Piac Zrt. (0690/2022)
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: Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10759028243
Postai cím: Nagykőrösi Út 353.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 18145300
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12855333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagybani.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagybani.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/EKR000020952022/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/EKR000020952022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlangazdálkodás
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:
Szabadpiaci gázbeszerzés a BNP részére 2022 II
Hivatkozási szám: EKR000020952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

777

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09121200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés alapján "Szabadpiaci gázbeszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére 2022.
február - szeptember"
II.1.5) Becsült érték:
25000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő áru jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szabadpiaci gázbeszerzés a BNP részére 2022 II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09121200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Szabadpiaci gázbeszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére 2022. február szeptember" tárgyban az alábbiak szerint.
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló,
szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2022. február 1. 06:00 óra és 2022. október
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1. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan 54.000 m3 - 30 % mennyiségben, teljes ellátásalapú földgázkereskedelmi szerződés keretében, a műszaki leírásban megadott felhasználási helyeken.
A tervezett mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel, a fentieknek
megfelelően - 30 %-ban írja elő az ajánlatkérő a szerződéses időszakra vetítve.
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
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő nettó ajánlati árként a beszerzésre tervezett mennyiség (tervezetten 54.000 m3) alapul
vételével kiszámított összes költséget kéri megadni.
Az ajánlati ár nem tartalmazza:
- a földgázvásárlást terhelő és a felhasználó terhére eső állami pénzeszközöket, más járulékos, az állami
szabályozásból fakadó költségeket;
- a jogszabályok alapján, vagy jogszabályon alapuló hatósági határozat szerint esetlegesen a jövőben
felmerülő, a földgáz kereskedelmi tevékenységet terhelő és felhasználókra kifejezett jogszabályi
felhatalmazás alapján áthárítható esetleges újabb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és más egyéb
költségeket, melyek megfizetésére a felhasználó köteles, amennyiben ezen adók, illetékek, díjak járulékok
és költségek a felhasználóra történő tovább terhelését jogszabály nem zárja ki;
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- az energiaértékesítést terhelő adókat (pl.: a jövedéki adót), a földgáz biztonsági készletezési (MSZKSZ)
díjat és az ÁFA-t, továbbá más olyan költségeket és díjakat, valamint egyéb kapcsolódó, a felhasználót
terhelő fizetési kötelezettségeket, amelyeket az ajánlattevő/kereskedő jogosult a felhasználóval szemben
a jogi szabályozás értelmében érvényesíteni (illetve a felhasználóra áthárítani).
A felhívás II.2.7) pontja szerint a szerződés hatályának kezdete 2022. február 1. napja. Amennyiben jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés ezen napnál később kerül megkötésre, akkor a szerződés
hatályának kezdete a szerződés mindkét fél általi aláírásnak napja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján figyelemmel a 114. § (1) bekezdésben foglaltakra is - az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn
nem állása tekintetében nyilatkozatot benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra
figyelemmel az első helyen rangsorolt ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben
az előírt kizáró okok nem állnak fenn: az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének,
valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a
kizáró okok hatálya hiányáról.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az
Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra
alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel
szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy
esetében van-e folyamatban váltbej. elj.; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az
ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67.
§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t
megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (4), (6)-(7), (9) bekezdéseire.
M/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak szerinti, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)
szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (földgáz szállítása) szerinti munkára vonatkozó
igazolást vagy referencianyilatkozatot - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján legalább az alábbi
tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap);
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (ezen időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) legalább egy darab,
szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 20.000 m3 összmennyiségű, földgáz szállítására vonatkozó
referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő kötbért köt ki a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek megszegése esetére. A
kötbér mértéke minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett földgázmennyiség
nettó vételárának (a földgáztermék árának) 20 %-a.
A kötbérfizetési rendelkezések nem érintik az ajánlattevő kártérítési felelősségét.
A szerződéses biztosítékokra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott feltételek szerint, a
Ptk. 6:130 § (1)-¬(2) bekezdése szerint és a Kbt. 135. § alkalmazásával a számla ajánlatkérőként szerződő fél
általi kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással teljesíti.
A számlák kiállítása havonta történik, tárgyhót követő hónap 12. napjáig.
Előleg igénylésének lehetősége nem biztosított.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
A kifizetésre irányadó még: Art, Áht, Ávr, Áfa tv.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

781

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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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: 30 (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: EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm.
rend. 15. §
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon
2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
A közösen ajánlatot tevőknek ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk az általuk kötött együttműködési
megállapodást az alábbi rendelkezések, és a Kbt. szabályai szerint. Ha a közösen ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválik, a fennmaradó gazdasági
szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha a bent maradó közös ajánlattevők továbbra is
megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának
sérelmével.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzés azon részeit, amelyek
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés, és a 67. § (1) és (4) bekezdés
szerint.
5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot,
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
6. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az alkalmasság feltételei és azok igazolása.
7. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő
tájékoztatást kérhet az EKR használatával.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. előírnak.
9. Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont: legalacsonyabb ajánlati ár, mert az ajánlatkérő igényeinek
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg.
10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben
foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
11. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem
alkalmazza.
12. Az ajánlatkérő 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.
13. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199
14. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (26691/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: 16763407211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szücs Tamás
Telefon: +36 209715868
E-mail: drszucstamas@gmail.com
Fax: +36 34785580
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001443132021/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/EKR001443132021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás
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:
Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat
Hivatkozási szám: EKR001443132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére formaruhás biztonsági őrrel 24 órás
folyamatos őrszolgálat ellátása a Bicskei Hulladék feldolgozó területén, és a Bicskei Hulladék feldolgozó
őrzésvédelmi és diszpécseri munkái.
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 feladat műszakilag és jogilag is egységes egészet képez
(egy ingatlan őrzése, folyamatos 24 órás szolgálatban)
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Bicskei Hulladék feldolgozó területén (Bicske, 0121/6 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Formaruhás biztonsági őrrel 24 órás folyamatos őrzés-védés ellátása a Bicskei Hulladék feldolgozó
területén, és a Bicskei Hulladék feldolgozó őrzésvédelmi és diszpécseri munkái
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Feladat:
Az objektum területén diszpécser és őr igénybevételével a terület külső behatolás elleni védelme, a
károkozások megakadályozása, beléptetés, elemi csapás vagy bármilyen egyéb kár bekövetkeztének
megakadályozása, az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtétele. Az őrzésvédelmi feladat kiterjed a
telephelyen található objektumok és a bennük elhelyezett gépekre, berendezésekre és az ott tárolt mobil
eszközökre, a létesítmény vízgépészeti eszközeire is.
Felelős őrzés kizárólag az átadott értékekre vonatkozik.
A biztonsági őr felszerelése: formaruha, kitűző, támadás elhárítási eszközök, mobiltelefon, lámpa,
hasábrádió.
Ajánlatkérő igénye esetén (írásban közölt, az aktualitást megelőző 24 órával korábban) a nyertes
Ajánlattevővel megkötendő szerződében foglalt feltételekkel további őrlétszám biztosítása.
A vagyonvédelmi feladatok ellátását Ajánlattevő köteles önállóan, illetve alkalmazottak igénybevételével
ellátni, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak eleget té-ve. A teljesítés során
Ajánlattevőnek különös figyelemmel kell lennie a vállalkozás kere-tében végzett személy- és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabá-lyairól szóló 2005. évi CXXXIII. Tv. továbbá
a Szakmai Kamara által kiadott szakmai irányelvek és az etikai szabályzat rendelkezéseire, ezeken kívül az
Őrutasításban rögzítettekre.
Ajánlattevő köteles Őrnaplót vezetni. Köteles Ajánlatkérő helyi képviselőjét, illetve arra kijelölt
munkatársát az Őrnaplóban tájékoztatni, ha rendkívüli esemény vagy más ok miatt Ajánlatkérő
intézkedése válik szükségessé.
Ajánlattevő alkalmazottai kötelesek pontosan, a feladat ellátására alkalmas állapotban megjelenni a
munkahelyen. Az alkalmazottak formaruhával, felszereléssel való ellátása és a munkahelyre történő
szállítása Ajánlattevő feladata, ennek költségei őt terhelik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet
gyakorlati ideje (min 0-max 24 hó) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/hó) / Súlyszám: 9
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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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, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR
szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az
eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)
alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlatkérő döntése
értelmében nem kívánja alkalmazni a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezést. Amennyiben a
gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja szerinti helyzet fennáll, ajánlatkérő a
gazdasági szereplőt az eljárásból kizárja.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az
Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az
alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az
eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.
Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők,valamint alkalmasságot
igazoló szervezetek
képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt
nem ír elő
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételt nem ír elő
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114.§ (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,hogy az általa igazolni kívánt
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alkalmassági követelmények teljesülnek,az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni, azok tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra történik.
M/1. Mutassa be azon szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai tapasztalatot bemutató
szakmai önéletrajz csatolása mellett a tevékenység személyes végzésére jogosító, rendőrség által kiállított
hatósági igazolvány egyszerű másolatának csatolásával /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
Gyakorlati idő körében a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával kell ismertetni. Csak
a teljes hónapok kerülnek értékelésre. A munkavégzés(ek) során jelzett átfedés idejét (ey hónap alatt több
megbízó részére végzett tevékenység) Ajánlatkérő csupán egyszer veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a tevékenység személyes végzésére jogosító, rendőrség által kiállított
hatósági igazolvánnyal rendelkező szakemberrel, aki épület őrzés területen
legalább 1 év szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés és súlyos szerződésszegés a személy- és vagyonvédelmi feladatok
ellátása kapcsán a következő esetek, melyek nettó 50.000,-Ft hibás teljesítési kötbér fizetését vonják
maguk után:
a) Nem megfelelő színvonalú, hanyag, a szolgálati utasítást súlyosan megszegő munkavégzés,
b) A Megbízott személyzetének szolgálat ellátásra alkalmatlan állapotban való munkavégzése (különösen,
de nem kizárólagosan: alkoholos állapot, kábítószer hatása alatti munkavégzés);
c) A szerződés pontjaiban vállalt szakmai kötelezettségek nem megfelelő teljesítése (szakképzetlen
személyzet, munkaerő
pótlásának elmaradása stb.).
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése nyertes ajánlattevő érdekkörére visszavezethető
okból meghiúsul meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke
nettó 4.000.000,-Ft.
Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbéren felüli kárát nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő a teljesítés során számla benyújtására havonta utólag jogosult, minden hónap 10.
napjáig. A számla benyújtásának feltétele ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbtg. 135. § (1)-(5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdése irányadó, a kifizetés a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon
belül történik.
Ajánlatkérő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.
Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő nemköveteli meg és teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)
számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt
kifejezetten kizárja
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 22/2006.(IV.25.) BM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/03/11 (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: 2022/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és 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
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:
Fordított arány az ár szempont és egyenes arány a minőségi szempont esetében. Részletesen a
dokumentációban
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők rendelkezésére a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele
az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
2. Csatolandó Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Csatolandó Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata Nemleges
nyilatkozat esetén is.
4. Ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről
aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírás-mintája.
5. Változásbejegyzési eljárás. tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő
eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, ésaz érkezéséről cégbíróság
által megküldött igazolás.
6. Alkalmassági feltételek, igazolási módjuk a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Nyertes ajánlattevőnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-ában rögzítetteknek megfelelően –figyelemmel a 22/2006. (IV.25.) BM
rendelet 7. § (1) bekezdésében részletezett tartalmi elemekre- felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie
(minimum 10.000.000,
- Ft/kár és minimum 30.000.000,- Ft/év).
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
9. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek, a 2005. évi
CXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 22/2006.(IV.25.) BM rendelet, és a Ptk. szabályai irányadóak.
10. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként
rendelkezésre áll, azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon
dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben
nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus,pdf
formátumú másolatának csatolását írja elő.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem kívánja alkalmazni
(Kbt.75.§ (6) bekezdés).
12. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén
újabb hiánypótlás elrendelésére nincs lehetőség.
13. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Dunamelléki Református Egyházkerület (0743/2022)
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: Dunamelléki Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: 19001786143
Postai cím: Ráday Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 12180903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.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/EKR001679672021/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/EKR001679672021/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
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Baár-Madas új tornaterem építése
Hivatkozási szám: EKR001679672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

796

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 Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium fejlesztése tárgyú építési
beruházást két ütembe kívánja megvalósítani:
Az I. ütem lezárt közbeszerzési eljárása révén elbontásra kerül az ingatlan hátsó részén lévő meglévő régi
„D” épület és elkészül az iskolát az építési területtől elzáró kerítés megépítése.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezi a II. ütemben a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium épületegyüttes részeként épülő új tornaterem építési munkáinak megvalósítása.
Ajánlatkérő célja, hogy a tornaterem sporttevékenységen kívüli felhasználásán túl alkalmanként iskolai
rendezvények (szalagavató, egyházi események, stb.) bonyolítására is alkalmas legyen.
Az épület pályaszinti nettó alapterülete 1.450,77 m2, amely magába foglalja a kézilabda pálya méretű
játékteret, 4 db öltözőt, vendég és akadálymentes mosdót, szertárakat, és épületgépészeti helyiséget. A
karzat szinten fix kialakítású lelátó (319,63 m2) került elhelyezésre.
A játéktér egyik hosszanti és mindkét rövidebb oldalán mobil lelátórendszer került megtervezésre, de ezek
megvalósítása nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak.
A tornaterem megépítésével párhuzamosan, az épület környezetébe eső külső területeken új belső út,
játszóudvar kerül kialakításra, kiegészítve a Lorántffy Zsuzsanna utcai alsó bejáratig tartó belső kerti út
felújításával.
Mennyiségek a jelen felhívás II.2.4) pontjában.
További információk a dokumentációban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

797

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat nem tehető, mert a beruházás egy helyrajzi
számon történik, a munkafolyamatok összehangolása, az ütemes munkavégzés másként nem biztosítható,
felvonulási terület több kivitelezőnek nem biztosítható az iskola folyamatos működése mellett.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Baár-Madas új tornaterem építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212222-8

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45331000-6
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Lórántffy Zs. u. 3. hrsz: 12051
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium fejlesztése tárgyú építési
beruházást két ütembe kívánja megvalósítani:
Az I. ütem lezárt közbeszerzési eljárása révén elbontásra kerül az ingatlan hátsó részén lévő meglévő régi
„D” épület és elkészül az iskolát az építési területtől elzáró kerítés megépítése.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezi a II. ütemben a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium épületegyüttes részeként épülő új tornaterem építési munkáinak megvalósítása.
Ajánlatkérő célja, hogy a tornaterem sporttevékenységen kívüli felhasználásán túl alkalmanként iskolai
rendezvények (szalagavató, egyházi események, stb.) bonyolítására is alkalmas legyen.
Az épület pályaszinti nettó alapterülete 1.450,77 m2, amely magába foglalja a kézilabda pálya méretű
játékteret, 4 db öltözőt, vendég és akadálymentes mosdót, szertárakat, és épületgépészeti helyiséget. A
karzat szinten fix kialakítású lelátó (319,63 m2) került elhelyezésre.
A játéktér egyik hosszanti és mindkét rövidebb oldalán mobil lelátórendszer került megtervezésre, de ezek
megvalósítása nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak.
A tornaterem megépítésével párhuzamosan, az épület környezetébe eső külső területeken új belső út,
játszóudvar kerül kialakításra, kiegészítve a Lorántffy Zsuzsanna utcai alsó bejáratig tartó belső kerti út
felújításával.
Mennyiségi adatok:
A tervezett épület a jelenlegi terepbe kb. 3 méter mélységig lesz besüllyesztve, amelynek befoglaló
alaprajzi mérete 35,40 x 45,87 m. A tervezett építmény nagyrészt egyszintes kialakítású, de az 1-2
raszterközben lévő kiszolgáló épületrész pince (pályaszint) + földszintes (karzat szint) beépítésű.
A tornaterem tartószerkezete monolit vasbetonból – lemezalap, pillérek, födémek- valamint
acélszerkezetből – tető rácsos tartók – készül. A tornacsarnok szerkezeti rendszerét tekintve alul befogott
vasbeton oszlopokon két támaszú acél rácsos tartókból áll. Szerkezeti fesztáv 23.950 mm, keretállás
távolság 6,00 m, csarnok tiszta belmagasság 8,50 m. A tető rétegrendet a rácsos tartókra terhelő
nagyhullámú trapézlemez hordja. Az épület egésze lapos-tetős kialakítású.
A tervezett épület burkolatai a következők: játéktér Grabo-flex rendszerű sportpadló borítású (1.053 m2),
az általános beltéri hideg padlóburkolat csúszásmentes lapburkolat. A belső válaszfalak gipszkartonból
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készülnek. Az épület lapostetős födémei fordított rétegrendűek, bitumenes lemez szigetelésű, járható
beton burkolatos vagy nem járható kavics terítéses fedésű.
A csarnoktető PVC vízszigetelésű extenzív zöldtetővel (878 m2) készül.
Az épület teljes homlokzati felületén alumínium vázon szerelt (pl EUROFOX rendszer), beton hatású
szálcement burkolat készül sima és bordás felülettel vegyesen (pl EQUITONE tectiva és linea) (1.192 m2). A
gépészeti szint áttört felületein egyedi finombeton panelek (72,50 m2) kerülnek elhelyezésre.
Az épület külső nyílászárói (épületbejárat, lépcsőházi nyílászárók) hőhídmentes alumínium vagy műanyag
(opciós tétel!) tok – és szárnyszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók porszórt felületkezeléssel. Az
épületbejáratok erősített tok-, és szárny szerkezettel, biztonsági zárral és kaputelefonról működtethető
távnyitóval szereltek. Minden homlokzati nyílászáró min. Uw =1,0 W/m2K hőszigetelő értékű, ennek
megfelelő üvegezéssel készül, biztonsági üvegezéssel.
Az épület vizes berendezési tárgyainak használati melegvíz igénye elektromos fűtőpatronnal fűtött,
indirekt fűtésű tárolóról kerül biztosításra. Az épület belső tűzivíz hálózata fali tűzcsap szekrényekkel
szerelt hálózattal kerül kialakításra.
Az épület hőellátását a tervezett levegő – víz hőszivattyú biztosítja. A fűtési-hűtési igényeket az épület
gépészeti szintjére telepített levegő-víz hőszivattyú elégíti ki, melyek névleges fűtési teljesítménye:
243,2 kW, névleges hűtési teljesítménye: 348,1 kW. A hőleadást padlófűtés, szellőzőgép és fan-coilos
berendezések biztosítják.
Az épület pályaszinti öltöző, zuhanyzó, mosdó és iroda helyiségek szellőző rendszere hőcserélős
frisslevegő befúvással és elszívással működik. A légkezelő berendezés légszállítása befúvás: Vbe =
3.510m3/h, elszívás: Vel = 3.510m3/h.
A tornaterem szellőző rendszere hőcserélős frisslevegő befúvással és elszívással került megtervezésre. A
két darab légkezelő gép a gépészeti szinten helyezkedik el. A légkezelő berendezések a szellőztetett terem
fűtött-hűtött frisslevegő ellátását biztosítják. A légkezelő berendezés légszállítása egyenként befúvás:
Vbe=13.500 m3/h, elszívás: Vel=13.500 m3/h.
A tornaterem épületgépészeti berendezéseinek épületautomatika rendszerrel történő kiépítése biztosítja
a legkedvezőbb teljesítmény elérését.
A játszóudvar területén kialakításra kerül egy természetes, gyepes felület, mely a meglévő, megmaradó
fákat öleli körbe, de játékra is alkalmas. A tornaterem oldalán lehetőség nyílik nagy, komplex játszószerek,
eszközök kihelyezésére. A kertben automata öntözőrendszer kerül telepítésre. A kivágott fák helyett a
telken belül a kertépítési tervben meghatározott fákat tervezzük elültetni.
Az építési munkák megkezdése előtt a csatlakozó szomszédos épület állapotfelmérését és szerkezeti
feltárását el kell végezni, beleértve ennek dokumentálását is, különös tekintettel a csatlakozó oldalon az
alapozás feltárására. Szintén fel kell mérni és dokumentálni kell az iskola területével szomszédos – Ervin
u. 6, Ervin u. 8, Érmellék u. 4-10, Trombitás út 13. alatti – épületek állapotát, a hátsó (Érmellék utca felőli)
telekhatáron lévő támfal állapot felvételével együtt.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a területre, a jogszabályoknak megfelelően,
lőszermentesítési mágneses térkép és Előzetes Régészeti Dokumentáció (EDR) készült. A kivitelezési
munkákat a műszaki dokumentációkban meghatározott módon kell végezni.
További információk a dokumentációban.
(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 M2. a) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-É jogosultságú FMV többlet
szakmai tapasztalata [hónap] 15
2 M2. b) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-ÉG jogosultságú FMV többlet szakmai tapasztalata
[hónap] 8
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3 M2. c) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-ÉV jogosultságú FMV többlet szakmai tapasztalata
[hónap] 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: képzett ajánlati ár [nettó HUF] / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 395
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Külső homlokzati nyílászárók kialakítása
Ajánlatkérő felkérésére Építész Tervező az új tornaterem külső homlokzatán lévő nyílászárók részbeni
kialakítására, ajánlatkérő által opcionálisan választható módon, két lehetséges változatot adott, árajánlat
bekérésére:
1.A. A 13. OPCIÓS MUNKÁK költségvetési fejezet 13.1. opciós tételcsoport egyik opcionális megoldásaként
műanyag szerkezettel elkészíthető homlokzati nyílászáró szerkezetek legyártását és helyszíni szerelését
tartalmazza.
A kialakítás műszaki tartalma a következő:
13.1.1. költségvetési tétel szerint:
Rehau rendszerű vagy azzal egyenértékű, hőhídmentes, hőszigetelő üvegezésű műanyag függönyfal
szerkezet, közületi használatra méretezve, alsó szárny fixen üvegezett, felül bukó szárnnyal, fölötte
hőszigetelt tömör panellel, elhelyezés részletrajz szerint.
Konszignációs jel: K1. mérete: 1.350x3.650 mm
A kialakítás mennyisége: 17 db
13.1.2. költségvetési tétel szerint:
Rehau rendszerű vagy azzal egyenértékű, hőhídmentes, hőszigetelő üvegezésű műanyag függönyfal
szerkezet, közületi használatra méretezve, alsó szárny fixen üvegezett, felül bukó szárnnyal, fölötte
hőszigetelt tömör panellel, elhelyezés részletrajz szerint.
Konszignációs jel: K3. mérete: 1.350x3.650 mm
A kialakítás mennyisége: 21 db
1.B. A 13. OPCIÓS MUNKÁK költségvetési fejezet 13.2. opciós tételcsoport másik opcionális megoldásaként
alumínium szerkezettel elkészíthető homlokzati nyílászáró szerkezetek legyártását és helyszíni szerelését
tartalmazza.
A kialakítás műszaki tartalma a következő:
13.2.1. költségvetési tétel szerint:
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Schüco FW50+ rendszerű, vagy azzal egyenértékű, hőhídmentes, hőszigetelő üvegezésű üvegfal, alul fixen
üvegezett, felső bukó szárnnyal, fölötte hőszigetelt tömör panellel, elhelyezés részletrajz szerint.
Konszignációs jel: K1. mérete: 1.350x3.650 mm
A kialakítás mennyisége: 17 db
13.2.2. költségvetési tétel szerint:
Schüco FW50+ rendszerű, vagy azzal egyenértékű, hőhídmentes, hőszigetelő üvegezésű üvegfal, alul fixen
üvegezett, felső bukó szárnnyal, fölötte hőszigetelt tömör panellel, elhelyezés részletrajz szerint,
Konszignációs jel: K3. mérete: 1.350x3.650 mm
A kialakítás mennyisége: 21 db
2. Tornaterem tetőszerkezeti acél rácsostartók tűzvédelmi kialakítása
Ajánlatkérő felkérésére Építész Tervező az új tornaterem tetőszerkezetét alátámasztó acélszerkezetű
rácsostartók tűzvédelmének kialakítására, ajánlatkérő által opcionálisan választható módon, két
lehetséges változatot adott, árajánlat bekérésére:
2.A. A 13. OPCIÓS MUNKÁK költségvetési fejezet 13.3. opciós tételcsoport a tűzvédelem egyik opcionális
megoldásaként tűzgátló gipszkarton burkolat kialakítását tartalmazza.
A kialakítás műszaki tartalma a következő:
Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre (CD50/27), acél gerendán (pl: RIGIPS Ridurit speciális tűzgátló
gipszlap vagy azzal egyenértékű), 20/1200/2000 mm, tartószerkezettel (ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 41. TÉTEL).
A kialakítás mennyisége: 678,72 m2
2.B. A 13. OPCIÓS MUNKÁK költségvetési fejezet 13.4. opciós tételcsoport a tűzvédelem másik opcionális
megoldásaként tűzgátló festés elkészítését tartalmazza.
A kialakítás műszaki tartalma a következő:
Tűzgátló festés teherhordó acélgerendákon és merevítő szerkezeteken D REI 30 követelményre
egykomponensű, hőhatására felhabosodó, vízzel hígítható tűzgátló festékkel előkészített alapfelületen,
szükséges számú rétegben, tagolt felületen 2 mm rétegvastagságig (pl. POLYLACK W, vagy azzal
egyenértékű) (ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 91. TÉTEL).
A festendő felület mennyisége: 766,58 m2
Ajánlatkérő az épület rendeltetésszerű használhatósága érdekében az opcionális tételek közül a külső
homlokzati nyílászárók kialakítására vagy az 1.A. vagy az 1.B. opcionális tételt, míg a tetőszerkezeti acél
rácsostartók tűzvédelmi kialakítására vagy a 2.A. vagy a 2.B. opcionális tételt fogja a nyertes ajánlattevőtől
megrendelni.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
II.2.5) Értékelési szempontok között szereplő minőségi szempontok részletesen:
Az M2. a) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
[1. melléklet, VI. szakma Felelős műszaki vezetés fejezet, 1. rész, 2. sor] által előírt, az MV-É (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-É (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata.
Az M2. b) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
[1. melléklet, VI. szakma Felelős műszaki vezetés fejezet, 2. rész, 3. sor] által előírt, az MV-ÉG (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-ÉG (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata.
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Az M2. c) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
[1. melléklet, VI. szakma Felelős műszaki vezetés fejezet, 2. rész, 5. sor] által előírt, az MV-Év (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-ÉV (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a jelen felhívás VI.3.9) További információk pont 11) alpontjában tett
előírásra.
Ajánlatkérő az értékelési részszempontokkal kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. §
(9) bekezdésében foglaltak alapján, 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 amit az ennek alátámasztására szolgáló csatolt dokumentum tartalmaz), és nem sikerül
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a
felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
A II.2.5) pontban az ár értékelési szempontként meghatározott "képzett ajánlati ár [nettó HUF]" értéket az
alapvállalás egyösszegű ajánlati ára és az opcionális tételek egyösszegű ajánlati árai nettó összegeként kell
meghatározni. Képlettel kifejezve a felolvasólapon szereplő ajánlati elemekből:
"képzett ajánlati ár [nettó HUF]" = "az alapvállalás egyösszegű nettó ajánlati ára [HUF]" + "az 1.A. opcionális
tétel (külső homlokzati nyílászárók műanyag szerkezettel) egyösszegű nettó ajánlati ára [HUF]" + "az 1.B.
opcionális tétel (külső homlokzati nyílászárók alumínium szerkezettel) egyösszegű nettó ajánlati ára [HUF]"
+ "a 2.A. opcionális tétel (tetőszerkezeti acél rácsostartók tűzvédelmi kialakítása tűzgátló gipszkarton
burkolattal) egyösszegű nettó ajánlati ára [HUF]" + "a 2.B. opcionális tétel (tetőszerkezeti acél rácsostartók
tűzvédelmi kialakítása tűzgátló festéssel)) egyösszegű nettó ajánlati ára [HUF]"
A II.2.7) pontban megadott határidő a szerződéskötés időpontjától értendő.
A II.2.4) és II.2.10) pontokban a konkrét gyártmány-, márka-, típusnevek mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés is automatikusan 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: A Kbt. 114.§ (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) - d), h) - k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 73. § (1)
bekezdés c) pontjának előírása alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban
felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek
esetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlatevőnek 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) -(1a) bekezdésében
meghatározottak szerint kell igazolnia, míg az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában a 17.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Közös
ajánlattevők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti
igazolást ajánlattevőnként külön kell benyújtani. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a
Kbt. 114.§ (2) bekezdése, 63.§ (3) bekezdése és 64.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13.§ -ának előírásait is alkalmazni kell. Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékében szereplő kritériumoknál szigorúbban határozta meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: T1. A Kbt.
65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja
alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek
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az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére,
amennyiben a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a
hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra:
- a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot csatolnia, a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi;
- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása a nyilvántartásban szereplés
tényéről.
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági
szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet.
Ajánlatkérő a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása kapcsán fel-hívja a figyelmet
a Kbt. 65.§ (9) bekezdésének előírására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.: az ajánlattevőnek be kell nyújtania a saját vagy
jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti évére vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített
beszámolóját, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben a beszámoló az IM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata
honlapján megtalálható, a beszámoló benyújtása helyett az e tényről szóló nyilatkozat megtétele
szükséges. [Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. b) pont]
Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) 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 P1. pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás kivitelezése munka) származó nettó
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 30 millió Ft-ot. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek.]
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja P1. pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bek.]
P1. alkalmassági minimumkövetelmény esetében továbbá az alábbiak szerint is megfelelhetnek az
ajánlattevők:
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bek. alapján a P1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontban előírt
alkalmassági követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az alkalmasság
igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) - (8) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§
-a.
A Kbt. 65.§ (8) bek. alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább a teljesítési határidő
lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

803

Közös ajánlattevők esetén irányadóak a Kbt. 65.§ (6) és a 35.§ (1) - (7) bek. rendelkezései. A P1. gazdasági és
pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeinek a közös ajánlattevők valamelyikének önmagában meg
kell felelnie. [Kbt. 65.§ (6) bek.]
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (6) bek. szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. 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 ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek.-ben meghatározott, a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (2) bek. előírása szerint a P1. alkalmasság igazolására
elfogadja, ha ajánlattevő a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzékén szerepel és erről az
igazolás során nyilatkozik.
A P1. alkalmasság igazolása esetében irányadóak a Kbt. 114.§ (2) bek. előírásai.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1.: az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített
beszámolója alapján adózott eredménye a két üzleti év bármelyikében negatív volt.
Ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való P1.) alkalmasságának feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékével azonosan határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a)
pontjában foglaltak alapján a gazdasági szereplőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 5 éves időszakban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb
8 éven belül megkezdett [a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bek. a) pontja szerinti] építési
beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással [a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23.§ alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bek.-nek megfelelően].
Az igazolásban meg kell adni:
a) az építési beruházás tárgyát, mennyiségét;
b) a referenciaigazolás szempontjából elvégzett fontosabb munkálatokat;
c) saját teljesítés mértékét (%);
d) a teljesítés helyét (legalább a beruházással érintett település neve vagy helyrajzi szám megjelölése);
e) a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés idejét naptári nap pontossággal);
f) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (legalább telefonszám);
g) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Részletesen az Ajánlatkérési dokumentáció (AD) I. fejezet 10.7.2.2. pontjában és annak alpontjaiban.
M2. a); M2. b); M2. c) alkalmassági feltételek: A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja szerint igazolható annak a szakembernek (szervezetnek) különösen a minőségellenőrzésért felelősnek - a megnevezésével, végzettsége, vagy képzettsége, szakmai
tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatban megnevezett szakember:
a) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával;
b) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratok (bizonyítványok) másolatának benyújtása
{a b) pont szerinti iratok csak akkor, ha:
- az M2. a) alkalmasság esetében a szakember nem rendelkezik "MV-É" vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal;
- az M2. b) alkalmasság esetében a szakember nem rendelkezik "MV-ÉG" vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal;
- az M2. c) alkalmasság esetében a szakember nem rendelkezik "MV-ÉV" vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultsággal}
c) a szakember szakmai önéletrajzának csatolása;
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat csatolása.
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Részletesen az AD I. fejezet 10.7.2.4. pontjában és annak alpontjaiban.
Egy szakember az M2. a) - c) alkalmasságok közül több helyre is jelölhető, ha külön - külön is megfelel az
ott támasztott előírásoknak.
Az M1. – M2. műszaki-, szakmai alkalmasság lehetséges igazolási módjára szóló további előírások:
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az M1. – M2. műszaki-, szakmai alkalmassági szempontokban
előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása tekintetében be kell tartani a Kbt. 65.§ (7) bek.
rendelkezéseit, az M1. és M2. alkalmasság esetében külön figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (9) bek.
előírására.
Közös ajánlattevők esetén irányadóak a Kbt. 65.§ (6) és a 35.§ (1) - (7) bek. rendelkezései.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bek. szerinti esetben a vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített dokumentummal igazolható az alkalmasság.
Az M1. alkalmasság igazolása esetében irányadóak a Kbt. 114.§ (2) bek. előírásai.
Tekintettel arra, hogy a II.2.5) pontban meghatározottak alapján a minőségi értékelési szempont az M2. a)
- M2. c) alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata
a jogosultság megszerzése óta, ezért az M2. a) - M2. c) alkalmassági szempontok igazolására előírt iratokat
már az ajánlatban be kell nyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1.: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben
befejezett (sikeres műszaki átadás - átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, legalább 1 db
építési beruházás kivitelezése tárgyú referencia munkával.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ (1) - (2) bekezdések előírásai alapján a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházással egyenértékűnek tekinti – és referencia
munkaként elfogadja - a bemutatott beruházást, ha a referencia munkaként bemutatott építési
beruházásban érintett épület esetében fennállnak az alábbiak:
a) legalább 1.085 m2 nettó alapterületű legalább 17,0 m szerkezeti fesztávú épület kivitelezése,
b) legalább 500 m2 felületű PVC vízszigetelésű extenzív zöldtető kivitelezése,
c) 2 x legalább 10.000 m3/h (azaz elszívás legalább 10.000 m3/h és befúvás legalább 10.000 m3/h)
teljesítményű hőcserélős szellőző berendezéssel kialakított ép. gépészeti szellőző rendszer kivitelezése,
d) legalább 180,0 kW névleges fűtési és 260,0 kW névleges hűtési teljesítményű levegő-víz hőszivattyúval
kialakított épület hőellátási rendszer kivitelezése.
A fenti M1. a) - d) kritériumoknak való megfelelés külön - külön több referencia bemutatásával is
igazolható, nem kell feltétlenül egy referencia munkában teljesülnie egyszerre az a) – d) feltételeknek,
de közülük egynél többnek az igazolása ugyanazon referencia munkával megengedett. Ajánlatkérő
az alkalmasságot akkor is megállapítja, ha az egyik referencia munka az M1. a), a másik az M1. b), a
harmadik az M1. c), a negyedik az M1. d) feltételt igazolja. Egy referencia munka az alkalmasság igazolására
akkor fogadható el, ha abban az a) vagy a b) vagy a c) vagy a d) feltételben megfogalmazott minden
kritérium teljesül, ez alól kivitelt képez az a) és a b) alkalmasságban előírt m2 érték, amely szempontonként
legfeljebb két – két referenciával teljesíthető. A c) és a d) feltételben előírt mennyiséget nem lehet több
referencia munkából összeadni. Az egyértelműség kedvéért pl. az M1. c) pontban meghatározott 2 x
legalább 10.000 m3/h előírásnak nem lehet megfelelni 10 db 2 x legalább 1.000 m3/h teljesítményű
berendezéssel, de az M1. b) alkalmasság igazolására elfogadható, ha ajánlattevő benyújt 2 db egyenként
250 m2 felületű PVC vízszigetelésű extenzív zöldtető kivitelezése referencia munka igazolást.
M2. a) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akinek a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet, VI. szakma Felelős műszaki vezetés fejezet, 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői
szakterületek, 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsága
van, vagy aki az „MV-É” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Ajánlatkérő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” jogosultsággal egyenértékűnek tekinti és az
M2. a) alkalmasság igazolására elfogadja, ha a megnevezett szakembernek a korábbi, az építési műszaki
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ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Rész 1. pontjában előírt "MV-Ép/A" vagy 2. pontjában előírt
"MV-Ép/AM" kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsága van.
M2. b) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akinek a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet,
VI. szakma Felelős műszaki vezetés fejezet, 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 3. sor
Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsága
van, vagy aki az „MV-ÉG” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Ajánlatkérő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” jogosultsággal egyenértékűnek tekinti
és az M2. b) alkalmasság igazolására elfogadja, ha a megnevezett szakembernek a korábbi, az építési
műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Rész 5. pontjában előírt "MV-Ép/ÉG" kategóriás felelős
műszaki vezetői jogosultsága van.
M2. c) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akinek a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet,
VI. szakma Felelős műszaki vezetés fejezet, 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 5. sor
Építményvillamossági szakterület MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsága
van, vagy aki az „MV-ÉV” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Ajánlatkérő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” jogosultsággal egyenértékűnek tekinti
és az M2. c) alkalmasság igazolására elfogadja, ha a megnevezett szakembernek a korábbi, az építési
műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Rész 6. pontjában előírt "MV-Ép/ÉV" kategóriás felelős
műszaki vezetői jogosultsága van.
Ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való M1., M2. alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér: a műszaki átadás - átvétel késedelmes teljesítése esetén napi 1% mértékű napi
késedelmi kötbér (a nettó vállalkozói díj %-ában), amelynek halmozott max. összege a nettó vállalkozói díj
20 % -a, a szerződés 8.2. és 8.3. pontjában részletezettek szerint
b) Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a, a szerződés 8.4. pontjában részletezve
c) teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 2 %-a, a szerződés 8.7. pontjában részletezve
d) jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a, a szerződés 9.6. - 9.10. pontjaiban részletezve
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5% -a mértékű előleg igénylését biztosítja. Ajánlatkérő 7 db részszámla
és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget. Az előleg elszámolása egyenlő arányban az első öt
részszámlában.
Az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek a szerződés 6. pontjában és annak alpontjaiban.
A számlák kiegyenlítéskor irányadó a Kbt. 135.§ -ban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30 – 32/A.§ -aiban foglaltak, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.
§-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdésében meghatározott előírás alapján közli, hogy a közbeszerzési
eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a nyertes ajánlattevő(k)
esetében kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv)
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.)
Kormányrendelet
- a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint
az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
("Üvegkapu")
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTÉK)
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM Rendelet
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- az építési és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom
közlekedésének szabályozásáról
- A Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének az építési beruházással kapcsolatos
rendeletei
A kapcsolódó jogszabályok felsorolása nem kizárólagos, ajánlatkérő részéről az ajánlattevők tájékoztatását
szolgálja és nem mentesíti ajánlattevőket a 73. § (5) bekezdés szerinti tájékozódási kötelezettség alól.
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)
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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: 2022/02/14 (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: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdései és a
424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § -a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 HUF
A befizetés helye: OTP Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-22224750
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerinti
módon, igazolása: befizetési bizonylat vagy garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény csatolásával
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2022/01/25 (éééé/hh/nn) és helye: 10:00 órakor 1022 Bp., Lórántffy Zs. u. 3., porta
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás a
KH 60/2020. sz. Útmutatójában meghatározottak és a ME kapcsolódó útmutatói szerint. Részletesen az AD
I. fejezet 8. pontjában
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) Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag az EKR -en keresztül lehet benyújtani. Az
ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,
úgy .pdf formátumú fájlban, az árazott költségvetést Excel fájlformátumban kell benyújtani figyelemmel a Kbt. 41/
B.§ (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/ nyilatkozatot (dokumentumot) a
gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell
tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokba.
2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi rendelkezésekre: Kbt. 41/A.§ (1)-(6) bek., EKRr 11.§ (2)-(3), (7) bek.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlapon: a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot; valamint a következő
nyilatkozatokat: a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; a kizáró okokról; a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti;
a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában; a
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról; az alkalmassági követelményekre vonatkozóan; a Kbt. 66.§ (6)
bek. szerinti; az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre; adott
esetben az üzleti titokról; az ajánlatban bemutatott szakember(ek)ről; a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről;
a felelősségbiztosításról; az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplésről, az Üvegkapu használatáról.
Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ előírása szerinti iratokat.
4) Az aláírási jogosultság ellenőrzésére szolgáló iratokra vonatkozó előírások az AD I. fejezet 10.9. pontjában.
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5) Közös ajánlattétel esetén az AD I. fejezet 10.11. pontjában részletezett megállapodást is be kell nyújtani.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.
8) A határidők, időpontok az EKR rendszerideje szerint értendők.
9) A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt.131. § (6) - (8) bek. szerint.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek. előírása alapján közli, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet
létrehozását.
11) Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a Kbt. 77.§ (1) bek. szerint meghatározta a minimális elvárást,
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, valamint az ajánlati elemek azon legkedvezőbb
szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad:
az M2. a) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-É jogosultságú FMV többlet szakmai tapasztalata [hónap]
esetében 0 – 36 hónap;
az M2. b) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-ÉG jogosultságú FMV többlet szakmai tapasztalata [hónap]
esetében 0 – 36 hónap;
az M2. c) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli MV-ÉV jogosultságú FMV többlet szakmai tapasztalata [hónap]
esetében 0 – 36 hónap.
12) FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680
13) A jelen közbeszerzési eljárásnak csak a beruházás II. üteme a tárgya. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési
eljárásban az építési beruházás becsült értékének és az eljárás fajtájának meghatározásakor figyelembe vette az I.
ütemre (a régi "D" jelű épület bontása és kerítés építés) becsült értékét is.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bek. alapján közli, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el.
15) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (3) bek. előírás alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó feltétel,
hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
16) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a
kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. Az eljárás a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pont nyílt eljárás szabályai szerinti.
17) A helyszíni konzultációra is érvényes előírás: Az iskola területére történő belépés a mindenkori járványügyi
szabályok betartása mellett lehetséges (jelenleg orrot és szájat eltakaró maszkban). A közbeszerzési eljárás
indításakor hatályos az a 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat, mely a köznevelési intézményekbe való belépést
érvényes védettségi igazolvány, illetve applikáció felmutatása mellett teszi lehetővé.
18) További részletek az Ajánlatkérési dokumentációban (AD).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

810

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0369/2022)
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: 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: Makkai Bianka
Telefon: +36 308936647
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.drvzrt.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/EKR001726552021/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/EKR001726552021/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
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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
x 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:
Dupla nyomóműves nyomtató bérlete és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001726552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

812

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30190000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 1 darab új (még használatba nem vett) nagyteljesítményű, dupla
nyomóműves nyomtató bérbeadása és üzemeltetése, valamint további eseti kiegészítő szolgáltatások
nyújtása nyertes ajánlattevő részéről. Az üzemeltetés alatt a gép karbantartását és javítását is érti
Ajánlatkérő.
A gép feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell egy 8 órás oktatást is a gép kezelésére vonatkozóan 5 fő részére.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 közbeszerzés tárgya 1 darab áru bérbeadására és
üzemeltetésére vonatkozik, ezért nem indokolt a részajánlat tétel biztosítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Dupla nyomóműves nyomtató bérlete és üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
30190000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zamárdi, Tóközi úti bejáró

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

813

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 1 darab új (még használatba nem vett) minimum 3.000.000 hó/oldal
teljesítményű nagyteljesítményű, dupla nyomóműves nyomtató bérbeadása és üzemeltetése, valamint
további eseti kiegészítő szolgáltatások nyújtása nyertes ajánlattevő részéről. Az üzemeltetés alatt a gép
karbantartását és javítását is érti Ajánlatkérő.
A gép feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell egy 8 órás oktatást is a gép kezelésére vonatkozóan 5 fő részére.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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 Minimum 3 db vákuumszalagos adagolású papírtálca megléte (IGEN/NEM) 10
2 LED-es képalkotással rendelkezik-e a megajánlott gép (IGEN/NEM) 2
3 A megajánlott gép energiafogyasztása alacsony, maximum 6 kW/h (IGEN/NEM) 5
4 A megajánlott gép kétoldali nyomtatási illeszkedés pontossággal (+/- 0,35 mm) rendelkezik (IGEN/
NEM) 2
5 A megajánlott gép élettartama minimum 90.000.000 A/4-es oldal (IGEN/NEM) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 120
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban meghatározott Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Havi bérleti díj (nettó Ft/hónap); Súlyszám: 30
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1.2. A/4-es méretű, fekete-fehér oldalak teljes körű nyomtatási díja (nettó Ft/oldal); Súlyszám: 70
1.3. A/3-as méretű, fekete-fehér oldalak teljes körű nyomtatási díja (nettó Ft/oldal); Súlyszám: 10
1.4. Munkaidőn kívüli támogatás óradíja (nettó Ft/óra); Súlyszám: 5
1.5. Helyszíni kiszállás díja (nettó Ft/km); Súlyszám: 5
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) bekezdésének h)-k) és m)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet III. Fejezet 17. § (1)
bekezdés alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani az Ajánlatevőnek, hogy nem tartozik jelen
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontban foglalt kizáró
ok vonatkozásában az igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetet.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy 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.
Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az
ajánlatukban nyújtsák be.
M1. Az Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb
a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti
szállítások ismertetését a Kr. 23.§-ban meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy
referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a referenciát adó személy megnevezése, elérhetősége;
- a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
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- a teljesített szállítás tárgyát, megnevezését és leírását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)
bekezdés alapján.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése,
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább 30
hónap folyamatos időtartamú, 1 db minimum 3.000.000 oldal/hó teljesítményű nyomtató bérbeadására
és üzemeltetésére együttesen vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő kizárólag olyan szerződésszerűen
teljesített referenciát fogad el, amely magában foglalta a bérbeadást, valamint üzemeltetést is a szerződés
teljes időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: amennyiben késedelmesen szállítja le a berendezést vagy a cseregépet: kötbér alapja: a
havi bérleti díj tízszerese, mértéke: kötbéralap 1%-a/késedelemmel érintett nap, maximum 20 nap.
Amennyiben késedelmesen kezdi meg a karbantartást: mértéke: 50.000 Ft/nap/karbantartandó
berendezés, max 20 napi tétel
Amennyiben késedelmesen kezdi meg a javítást: mértéke: 100.000 Ft/óra/berendezés, de max 8 órai tétel.
Hibás teljesítési kötbér: egy havi nettó bérleti díj
Meghiúsulási kötbér: mértéke: 20%, alapja: a 48 hónapból még hátra lévő hónapokra számított nettó
bérleti díj. A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. AK előleget nem fizet; nyertes AT havonta, utólag jogosult számlát kiállítani.
2. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel, átutalással
kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. AK az elektronikus számlák benyújtása
vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.
3. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet)
létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 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
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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)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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: 2022/01/24 (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)
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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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus
úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Helye: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus úton, az
EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: Kbt. 68.§
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.9) pontban részletezve.
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.
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VI.3.9) További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR)
keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott nyomtatók műszaki paramétereit tartalmazó
nyilatkozatot (Műszaki megfelelőségi nyilatkozat), melyből a Műszaki leírásban meghatározott paramétereknek
történő megfelelésnek egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Ugyanebben a dokumentumban kell
nyilatkoznia az ajánlattevőnek a megajánlott nyomtatók gyártmányáról és típusáról. A Műszaki megfelelőségi
nyilatkozat megajánlott gép gyártmányáról és típusáról szóló rovata SZAKMAI AJÁNLATNAK minősül.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott nyomtatók gyártója által kiadott igazolást arra
vonatkozóan, hogy ajánlattevő rendelkezik a megajánlott géptípusra vonatkozóan szervizelési joggal.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott nyomtatók gyártója által kiállított gyártói
adatlapot, amely tartalmazza a megajánlott nyomtató műszaki paramétereit, amelyből minden a műszaki
leírásban előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
6. Az értékelési szempontokra és egyéb megajánlásokra vonatkozó megfelelőség igazolása gyártói adatlapon nem
szereplő adata tekintetében ajánlattevőnek gyártói nyilatkozattal kell alátámasztania a megajánlását.
7. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési
Dokumentumokban.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és a 114. § (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu
elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
9. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
részéről az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői
aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.
10. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
11. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket (a továbbiakban:
AT), hogy jelen eljárásban a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
14. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek:
Ajánlati ár: a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet szerinti A.1. aa) pont
szerinti fordított arányosítás.
Az alább felsorolt értékelési szempontok tekintetében pedig a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám;
2020. március 25.) 2. sz. melléklet szerinti B. pont szerinti pontkiosztás módszere:
„Minimum 3 db vákuumszalagos adagolású papírtálca megléte (IGEN/NEM)”
„LED-es képalkotással rendelkezik-e a megajánlott gép (IGEN/NEM)”
„A megajánlott gép energiafogyasztása alacsony, maximum 6 kW/h (IGEN/NEM)”
„A megajánlott gép kétoldali nyomtatási illeszkedés pontossággal (+/- 0,35 mm) rendelkezik (IGEN/NEM)”
„A megajánlott gép élettartama minimum 90.000.000 A/4-es oldal (IGEN/NEM)”.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (0217/2022)
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: 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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001541162021/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/EKR001541162021/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:
Városháza homlokzatának és tornyának felújítása
Hivatkozási szám: EKR001541162021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

822

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 munkálatok az északi homlokzatra és a toronyhomlokzatokra, a torony körüljárójára és vörösréz
sisakjára, valamint a homlokzathoz csatlakozó felületekre (főhomlokzati erkély), azok meglévő
szerkezeteinek felújítására, pótlására terjednek ki a beavatkozások, a városháza hasznos alapterülete
változatlan marad, az épület használati szintjein munkavégzés nem lesz.
Homlokzatképzési munkák:
A Kivitelezőnek el kell végeznie minden, a vakolt homlokzatokkal kapcsolatos munkát, ideértve a
tagozatok, ornamentika helyreállítását, pótlását, a homlokzaton lévő szerelvények, kiegészítő szerkezetek
(lámpák, kamerák, stb.) le- és felszerelését, az esetlegesen szükséges szakértői vélemények beszerzését, a
felületek kiegyenlítését, alap-és fedő vakolati rétegek felhordását, a meglévő vakolatok javítását. A feladat
részét képezi a meglévő vakolattagozatok javítása és a tervszerinti vakolattagozatok elkészítése, illetve a
lábazat vakolása.
A homlokzati vakoló munkák részeként a kivitelezőnek biztosítani kell minden szükséges
segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok állványozását.
A kivitelezési feladat részeként a Kivitelezőnek el kell készíttetni a szükséges restaurálási terveket (kő-,
kovácsoltvas-, díszbádog-, stb. szerkezetek) és azt előzetesen jóvá kell hagyatnia az örökségvédelmi
hatósággal.
Lábazat (alsó kőlábazat és a pinceszintet záró övpárkány között)
A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kell kitölteni, kritikusabb
falfelületeknél horganyzott fémrabic háló erősítés szükséges lehet.
A pinceszintet záró övpárkány fölötti homlokzatszakaszok eltávolított vakolatának pótlása:
A megtisztított téglafelületre előfröcskölő kerül 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2; várakozási
idő: 3 nap). Egyrétegű trassz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2/cm;
várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), kétrétegű felhordásnál az első réteget vakolatfésűvel áthúzni,
a második réteget eldörzsölni kell (két réteg közötti várakozási idő, lásd: műszaki lap!) szilikát festék
(anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m2 2 rétegben, beleértve az alapozást is)
Tekintettel arra, hogy a fennmaradó régi alapvakolat és az újonnan felhordott felújító vakolat felülete
eltérő megjelenést fog adni, ezért az egységes homlokzati falfelület elérésének érdekében mindkét
alapfelületre felhordható festhető simító réteg alkalmazására van szükség. A várakozási idők letelte után
(!) a lealapozott régi cementes vakolat, ill. a durván elhúzott trassz vakolat egységes felületének eléréséhez
vakolatsimító (a „glettelés” szerepét betöltő) termékekkel kell összedolgozni a két alapfelületet.
Felületképzés:
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A felületképzés folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi kialakítással.
Amennyiben a munkavégzésben a munkahézag hagyása elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással
összhangban, pl. ablakpárkány vagy szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró
szalagot kell elhelyezni a kívánt magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A szalagot a vakolat
nedves állapotában el kell távolítani, hogy egyenes vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően
úgy folytatható, hogy a már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal.
A bedolgozás és a vakolat kötése alatt a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb mint +5 ºC, +25 °C felett
a felhordás nem javasolt. A friss vakolatot a kiszáradásig védeni kell a kedvezőtlen időjárási hatásokkal
szemben. A felület egyenletességének meghatározására a DIN 18202 előírásai alkalmazandók.
A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
A jelentősebb kiülésű tagozatok profilját a terv szerinti helyeken durván ki kell falazni kisméretű tömör
téglából. A durván előkészített tagozattestre fel kell csapkodni a vakolatot, majd bádogból kivágott
sablonnal kell kihúzni a tagozatot. Párkányok húzásánál a sablont vezetősínen kell vezetni. A húzott
tagozatot ezután szabad kézzel kell javítani, illetve tisztázni. A párkányoknál a meglévő párkányprofilok
alapján kell a sablont elkészíteni, míg az ablakkeretezéseknél a terv szerinti profilt kell alkalmazni. A
tagozatok húzásához a homlokzati vakolat kötőanyagban dúsított, „keményebb” változatát kell alkalmazni
dolomitőrlemény hozzáadásával. Fontos, hogy a keményebb felületképző vakolat a későbbiekben se
„húzza le” az alsóbb vakolatrétegeket. A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
Bádogozás:
A kivitelezőnek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie a homlokzati tagozatok fémlemez fedésével
és az ablakpárkányok cseréjével kapcsolatos feladatot. A lemez anyaga előpatinázás nélküli (sajátfényű)
titáncink lemez. A bádogos szerkezeteket a tetőn alkalmazott fémlemez fedésekkel megegyező titáncink
lemezekből kell készíteni.
Az építészeti tagozatok lefedését, párkányokat 8°-os lejtéssel rendelkező bádogozással kell készíteni. A
fémlemez párkányt felemelkedés és lebegés ellen nem rozsdásodó alapanyagból készült fülekkel kell
biztosítani. A véglezárásokat és toldásokat a rendszerhez tartozó végelemekkel kell megoldani. Gondosan
kell ügyelni ezeknek a pontoknak a tömítettségére. A párkányok anyagának meg kell egyezni a tető
bádogozásához használt anyagokkal. A párkányok, tagozatok, fallefedések bádogozását, hosszirányban
csak korcolással lehet toldani. Ahol műszakilag másképp nem oldható meg, a bádogozást ENKOLIT
ragasztóval kell rögzíteni.
Díszbádogos szerkezetek:
A díszbádogos szerkezetek a toronysisak kivételével a fémlemez tetőfedésekkel megegyező anyagból
készülnek, azaz titáncink lemezből. A formák kialakításakor lágyabb, cizellált építészeti tagozatok
kialakítására szolgáló RHEINZINK lemezt (MD) kell alkalmazni. A toronysisak esetében vörösréz lemezt
kell alkalmazni a fedés és az építészeti tagozatok kialakításához. A tagozatok, amennyiben azok cseréje,
utángyártása szükséges, a meglévők pontos másolataiként kell elkészüljenek, ezért azok részletes
felmérését és dokumentálását el kell végezni, amint a szerkezetek hozzáférhetővé válnak.
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): Műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet
alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Városháza homlokzatának és tornyának felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A munkálatok az északi homlokzatra és a toronyhomlokzatokra, a torony körüljárójára és vörösréz
sisakjára, valamint a homlokzathoz csatlakozó felületekre (főhomlokzati erkély), azok meglévő
szerkezeteinek felújítására, pótlására terjednek ki a beavatkozások, a városháza hasznos alapterülete
változatlan marad, az épület használati szintjein munkavégzés nem lesz.
Homlokzatképzési munkák (vakolat leverés és képzés 180 m2, homlokzati párkányhúzás 170 fm):
A Kivitelezőnek el kell végeznie minden, a vakolt homlokzatokkal kapcs. munkát, ideértve a tagozatok,
ornamentika helyreállítását, pótlását, a homlokzaton lévő szerelvények, kiegészítők (lámpák, kamerák, stb.)
le- és felszerelését, az esetlegesen szükséges szakértői vélemények beszerzését, a felületek kiegyenlítését,
alap-és fedő vakolati rétegek felhordását, a meglévő vakolatok javítását. A feladat része a meglévő
vakolattagozatok javítása és a tervszerinti vakolattagozatok elkészítése, és a lábazat vakolása.
A homlokzati vakoló munkák részeként a Kiv-nek biztosítani kell minden szükséges segédszerkezetet,
ideértve a homlokzatok állványozását. (970 m2 30 m mag. felett, és 665 m2 20 m mag-ig) Kivitelezőnek el
kell készíttetni a szükséges restaurálási terveket (kő-, kovácsoltvas-, díszbádog-, stb.) és azt előzetesen jóvá
kell hagyatnia az örökségvédelmi hatósággal.
Lábazat (alsó kőlábazat és a pinceszintet záró övpárkány között)
A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kell kitölteni, kritikusabb
falfelületeknél horganyzott fémrabic háló erősítés szükséges lehet. A pinceszintet záró övpárkány fölötti
homlokzatszakaszok eltávolított vakolatának pótlása:
A megtisztított téglafelületre előfröcskölő kerül 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2;
várakozási idő: 3 nap). Egyrétegű trassz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/
m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), kétrétegű felhordásnál az első réteget vakolatfésűvel
áthúzni, a második réteget eldörzsölni kell (két réteg közötti várak. idő, ld: műszaki lap!) szilikát festék
(anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m2 2 rétegben, beleértve az alapozást is) Tekintettel arra, hogy a fennmaradó
régi alapvakolat és az újonnan felhordott felújító vakolat felülete eltérő megjelenést fog adni, ezért az
egységes homlokzati falfelület elérésének érdekében mindkét alapfelületre felhordható festhető simító
réteg alkalmazására van szükség. A várakozási idők letelte után (!) a lealapozott régi cementes vakolat,
ill. a durván elhúzott trassz vakolat egységes felületének eléréséhez vakolatsimító (a „glettelés” szerepét
betöltő) termékekkel kell összedolgozni a két alapfelületet.
Felületképzés (1740 m2):
A felületképzés folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi kialakítással.
Ha a munkahézag hagyása elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással összhangban, pl. ablakpárkány
vagy szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró szalagot kell elhelyezni a kívánt
magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A szalagot a vakolat nedves állapotában el kell
távolítani, hogy egyenes vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően úgy folytatható, hogy a
már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal.
A bedolgozás és a vakolat kötése alatt a hőm. nem lehet alacsonyabb mint +5 ºC, +25 °C felett a felhordás
nem javasolt. A friss vakolatot a kiszáradásig védeni kell az időjárási hatásokkal szemben. A felület
egyenletességének meghatározására a DIN 18202 előírásai alkalmazandók.
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A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó. A jelentősebb kiülésű tagozatok profilját a terv szerinti
helyeken durván ki kell falazni kisméretű tömör téglából (160 fm). A durván előkészített tagozattestre kell
csapkodni a vakolatot, majd bádogból kivágott sablonnal kell kihúzni a tagozatot. Párkányok húzásánál
a sablont vezetősínen kell vezetni. A húzott tagozatot ezután szabad kézzel kell javítani, ill. tisztázni. A
párkányoknál a meglévő párkányprofilok alapján kell a sablont elkészíteni, míg az ablakkeretezéseknél a
terv szerinti profilt kell alkalmazni. A tagozatok húzásához a homlokzati vakolat kötőanyagban dúsított,
„keményebb” változatát kell alkalmazni dolomitőrlemény hozzáadásával. A keményebb felületképző
vakolat a későbbiekben se „húzza le” az alsóbb vakolatrétegeket. A vakolat befejező rétege szilikát festék
és alapozó.
Bádogozás (lefolyó csatorna bontása és szerelése 90 fm, párkányburkolat bontása és új készítése 475 fm,
galambriasztó tüskesor 475 fm) :
A Kiv-nek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie a homlokzati tagozatok fémlemez fedésével
és az ablakpárkányok cseréjével kapcs. feladatot. A lemez anyaga előpatinázás nélküli (sajátfényű)
titáncink lemez. A bádogos szerkezeteket a tetőn alkalmazott fémlemez fedésekkel megegyező titáncink
lemezekből kell készíteni. Az építészeti tagozatok lefedését, párkányokat 8°-os lejtésű bádogozással kell
készíteni. A fémlemez párkányt felemelkedés és lebegés ellen nem rozsdásodó alapanyagból készült
fülekkel biztosított. A véglezárásokat és toldásokat a rendszerhez tartozó végelemekkel. Ügyelni ezeknek
a pontoknak a tömítettségére. A párkányok anyagának egyezni kell a tető bádogozás anyagaival. A
párkányok, tagozatok, fallefedések bádogozását, hosszirányban csak korcolással lehet toldani. Ahol
műszakilag másképp nem oldható meg, a bádogozást ENKOLIT ragasztóval.
Díszbádogos szerkezetek (torony: 160 m2):
A toronysisak kivételével a fémlemez tetőfedésekkel megegyező anyagból készülnek, azaz titáncink
lemezből. A formák kialakításakor lágyabb, cizellált építészeti tagozatok kialakítására szolg. RHEINZINK
lemezt (MD) kell alkalmazni. A toronysisak esetében vörösréz lemezt kell alkalm. a fedés és az építészeti
tagozatok kialakításához. A tagozatok, amennyiben azok cseréje, utángyártása szükséges, a meglévők
pontos másolataiként kell elkészüljenek, ezért azok részletes felmérését és dokumentálását el kell végezni,
amint a szerkezetek hozzáférhetővé válnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama 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 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: 10 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k), és m)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1)
bekezdése]. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá
tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114/A. §, valamint a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra
– az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-j), ka) és kc),
valamint m) pontjának hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében
nyilatkoznia kell. E körben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. §-ának (11a)
bekezdésében foglaltak. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése
alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. A nyilatkozatot attól függetlenül be
kell nyújtani, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján
öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha
a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
ajánlatában köteles benyújtani.
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Ajánlattevő élhet az Kbt. 69. § (11a) bekezdésben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 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. [Korm. rendelet. 1. § (7) bek.]
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a bírálat a Kbt. 114/A. §-a alapján egy lépcsőben történik, erre tekintettel
a kizáró okok fenn nem állására vonatozó igazolásokat ajánlattevő, közös ajánlattevő már az ajánlata
részeként köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet
végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése
szerinti nyilvántartásban, illetve az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző
és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 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.
Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet III. és IV. Fejezeteinek
megfelelően, az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő
ellenőrzi; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12)
bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.
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].
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 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.
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M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa
be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 éven belül (96
hónapon belül) megkezdett legjelentősebb építési beruházásait. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás
szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és
telefonszámát vagy e-mail címét.
- a kivitelezés tárgyát, valamint a saját teljesítésű mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelmény
szerinti mértékegységben),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpont legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön
feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),
- valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki
átadás-átvétele megtörtént. A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén
a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasságát
igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján az ajánlattevő alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők
által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges
kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdésében foglaltakra. Ebben az esetben a referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alkalmassági
minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes mennyiségét. A Kbt. 140. § (9) bekezdése
alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§ (3) és
(4) bekezdésében, valamint a 23.§-ban rögzített előírásokra.
M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által
aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges
képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/
képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval
rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető
kamarai névjegyzékből, ennek megléte igazolja a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és
szakmai tapasztalatot.
Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén
kész dolgozni felelős műszaki vezetőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását
akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/. Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt
vennie a teljesítésben. A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság
minimum követelménye szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon
személy bármely részben vagy valamennyi részben bemutatható Figyelem! Amennyiben a bemutatott
szakember az ajánlattevő munkavállalója, vagy tagja, ill. cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját
igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),
úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtószervezetnek is minősül, mivel a
bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre
vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
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MÁR AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI. A szakember nevét - tekintettel arra, hogy az értékelés
körében is figyelembe vételre kerül -már az ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben a benyújtott ajánlat
nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, amely így az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására
támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül – is megfelelhet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadásátvétellel lezárt, legalább 1 db műemlék jellegű épület felújítására vonatkozó szerződésnek megfelelően
teljesített referenciával, amelyben a homlokzatfestés nagysága az összesen 1200 m2-t elérte, vagy
meghaladta.
M/2 Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti legalább 1 fő, MV-É-M kódszámú hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős
műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É-M kódszámú vagy azzal
egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai
tapasztalattal.
A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye
szerinti kamarai regisztrációval.
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója, vagy tagja, vagy
cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott
szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg
vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre
tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt
venni a teljesítésben. A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség
esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló
Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11), a 69. § (11a) és a Kr. 24.
§ (1)-(2) bekezdése.
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:
Nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér).
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 1 %-a minden
késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a. A késedelmi
kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott időtartam, de legalább a
teljes építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.
Teljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási biztosíték a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Az előírt biztosítékok az ajánlattevő választása szerint
teljesíthetőek a
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Kbt. 54.§ (2) bek-ben foglaltak szerint. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján, igény esetén (előlegbekérő alapján), számla ellenében
előleget fizet, amelynek
maximális értéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Elszámolás az előleggel: a végszámlában.
Számlázás: Ajánlattevő az előlegszámlán felül 4 db részszámlát 1 db végszámlát jogosult benyújtani az
alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 15% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó
vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegről;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén,nettó
vállalkozói díj 35 %-ának
megfelelő összegről;
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 60% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó
vállalkozói díj 10 %-ának
megfelelő összegről;
-4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 80% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó
vállalkozói díj 20 %-ának
megfelelő összegről;
- végszámla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 20 %- ának megfelelő összegről az áfa nélküli
szerződéses érték 100 %-át
elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ellenszolgáltatás teljesítése: alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel
322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § szerint. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót
nem vesz igénybe a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással, a
teljesítést követően
benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű
teljesítést követően.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését számíthatja be. Az eljárásban
alkalmazandó az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai is.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a számla és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében 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
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/17 (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
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Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.
68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A minőségi szempontok esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60.szám 1. sz. mell. A.1.ab) Egyenes
arányosítás módszere alapján. Ár szempont esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60.szám 1. sz.
mell. A 1 aa) Fordított arányosítás módszere alapján
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.
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VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért
felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az
ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.
2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/
3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben
megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatait. A Kbt. 66. § (6) bek
esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
5) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történőfelvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad,
tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ában
foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszközök műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.
8) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9) 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 foglaltak is irányadók.
10) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésére
projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
11) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára a tárgyi munkára 322/2015. (X.30.) Korm.rend 26.§ szerint
biztosítást kell kötnie, vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Mértéke: a nettó ajánlati ár 10 000
000 Ft/kár, valamint 90 000 000 /év.
12) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő szerepeljen az MKIK kivitelezői névjegyzékében az ajánlat
kérés tárgyának megfelelő tevékenységi körrel, amely névjegyzéki számot az ajánlatban meg kell adnia.
13) Kiegészítő tájékoztatás: Közbeszerzési dokumentum (Útmutató) 5.16. pontja szerint.
14) Szerződéskötési feltétel, hogy az ajánlati felhívás III.1.3.) M/2. pontjában felsorolt szakembernek – az
alpontokban előírt minősítéssel/jogosultsággal - szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar
Építész Kamara névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa
bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölte.
15) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az ajánlattételi felhívás megjelenését követő 2. szerdán 9:00 órakor.
Gyülekező: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., a Polgármesteri Hivatal portája.
16) Az ajánlatok értékelésre vonatkozó információkat a dokumentáció tartalmazza.
17) FAKSZ: Gonda Csaba - lajstromszám: 00694., dr. Prajda Éva - lajstromszám: 01249.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mátraterenye Község Önkormányzata (0671/2022)
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: Mátraterenye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451055212
Postai cím: Kossuth Út 178.
Város: Mátraterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gecse László
Telefon: +36 32362169
E-mail: titkarsag@matraterenye.hu
Fax: +36 32362169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.matraterenye.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/EKR001605202021/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/EKR001605202021/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:
Eszközök és gépjárművek beszerzése 2.
Hivatkozási szám: EKR001605202021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

836

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközök beszerzése 4 részben
1. rész Kisgépek
2. rész Gépjárművek
3. rész Bútorok
4. rész Számítástechnikai eszközök
Ajánlatkérő kizárólag új eszközök szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló
terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
A műszaki leírásban (árazatlan költségvetésben) meghatározott terméktulajdonságok minimális
követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott
termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Kérjük ajánlattevőket ennek igazolására.
Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú
eszközöket is elfogad.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kisgépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

42600000-2

További tárgyak:
34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3145 Mátraterenye Kossuth út 220.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisgépek beszerzése: 1 db Falhoronymaró, 2 db Univerzális porszívó ,1 db Falmaró, 1 db Akkus kardfűrész,
1 db Akkumulátoros kézi körfűrész, 2 db Akkumulátoros fúró-csavarozó, 1 db kompresszor, 1db
benzinmotoros áramfejlesztő/aggregátor, 2db Sarokcsiszoló, 1 db Akkus sarokcsiszoló, 1 db akkus
kombikalapács, 1 db benzinmotoros szivattyú, 1 db benzinmotoros lapvibrátor, 5 db betonkeverő, 1 db
Magasnyomású mosó, 240 m2 homlokzati állvány, 1 db asztali tégla és térkővágó, 1 db Kompresszor,
2db csempevágó, 1db 6m-es gurulós állvány, 2db gérvágó fűrész, 1db inverteres CO hegesztő, 1db
csőtisztító gép, 1 db présgép, 2db préspofák alubetétes és szénacél csőhöz, 1 db tűvibrátor Betonvibrátor,
1 db hűtőszekrény, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db gáztűzhely, 1 db kávéfőző, 1 db hulladékgyűjtő, 2 db
benzinmotoros ágaprító, 1 db motorfűrész, 1 db motorfűrész, 1 db motorfűrész, 2 db motoros fűkasza,
2 db motoros fűkasza, 1 db benzines magassági ágvágó, 2 db benzines fűnyíró, 1 db talajfúrógép, 1 db
utánfutó, 1 db utánfutó
Utánfutók beszerzése: forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva
A részletes leírást és a további adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum
terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól
kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
A vételárnak a teljes nettó árat kell feltüntetni, amely tartalmazza az eszközök árát, továbbá valamennyi
Ajánlatkérő tulajdonszerzéséhez és az eszközök szállítási és üzembe helyezési költségeit.
Az utánfutók tekintetében a vételárnak a teljes nettó árat kell feltüntetni, amely tartalmazza az utánfutók
árát, továbbá valamennyi Ajánlatkérő tulajdonszerzéséhez és a gépjárművek üzembe helyezéséhez
szükséges költséget (pl.: szállítási költséget, az utánfutók üzembe helyezésének költségét (műszaki vizsga,
biztosítás), a rendszámtábla díját, a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékét)
Az ajánlati árnak tehát tartalmaznia kell az ajánlatkérő által elvárt mennyiségi követelményeknek
megfelelően megajánlott termékek vételárát, a felmerülő költségeket, továbbá minden vámot, adót és
egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Ajánlati ár kizárólag magyar devizanemben (forint) adható. Eltérő devizában történő ajánlattétel esetén
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
(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 kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama (0-24
hónap) 20
2 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő
hibák esetében, a teljes vállalt jótállás időtartama alatt (egész órában megadva 24-48 óra között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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)
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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:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Gépjárművek
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: HU313 A teljesítés helye: 3145 Mátraterenye Kossuth út 220.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db kisteherautó és 1db kisbusz beszerzése forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági
jelzésekkel ellátva
A részletes leírást és a további adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum
terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól
kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
A vételárnak a teljes nettó árat kell feltüntetni, amely tartalmazza a gépjárművek árát, továbbá
valamennyi Ajánlatkérő tulajdonszerzéséhez és a gépjárművek üzembe helyezéséhez szükséges költséget
(pl.: szállítási költséget, a Gépjármű üzembe helyezésének költségét(műszaki vizsga,biztosítás) , a
rendszámtábla díját, a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékét, valamint a regisztrációs adót)
Az ajánlati árnak tehát tartalmaznia kell az ajánlatkérő által elvárt mennyiségi követelményeknek
megfelelően megajánlott termékek vételárát, a felmerülő költségeket, továbbá minden vámot, adót és
egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Ajánlati ár kizárólag magyar devizanemben (forint) adható. Eltérő devizában történő ajánlattétel esetén
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama (0-24
hónap) 20
2 A teljes vállalt jótállás időtartama alatt a szükséges és kötelező szervizelések elvégzése ( igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Bútorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3145 Mátraterenye Kossuth út 220.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bútorok beszerzése: 10 db irodai szék, 1db irodai tárgyalóasztal, 1db íróasztal, 1 db irodai forgószék, 1 db
előszobafal fogassal, 3 db irodai polcos szekrény, 2 db papírkosár, 1 db étkező asztal, 6 db étkező szék, 1
db konyhaszekrény, 3 db öltözőszekrény, 3 db öltözőszekrény fa, 4 db billenőfedeles szemetes
A részletes leírást és a további adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum
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terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól
kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
A vételárnak a teljes nettó árat kell feltüntetni, amely tartalmazza az eszközök árát, továbbá valamennyi
Ajánlatkérő tulajdonszerzéséhez és az eszközök szállítási és üzembe helyezési költségeit.
Az ajánlati árnak tehát tartalmaznia kell az ajánlatkérő által elvárt mennyiségi követelményeknek
megfelelően megajánlott termékek vételárát, a felmerülő költségeket, továbbá minden vámot, adót és
egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Ajánlati ár kizárólag magyar devizanemben (forint) adható. Eltérő devizában történő ajánlattétel esetén
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
(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 kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama (0-24
hónap) 20
2 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő
hibák esetében, a teljes vállalt jótállás időtartama alatt (egész órában megadva 24-48 óra között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Számítástechnikai eszközök
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3145 Mátraterenye Kossuth út 220.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Számítástechnikai eszközök beszerzése: 1db computer, 1 db monitor led, 1 db nyomtató
A részletes leírást és a további adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum
terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól
kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
A vételárnak a teljes nettó árat kell feltüntetni, amely tartalmazza az eszközök árát, továbbá valamennyi
Ajánlatkérő tulajdonszerzéséhez és az eszközök szállítási és üzembe helyezési költségeit.
Az ajánlati árnak tehát tartalmaznia kell az ajánlatkérő által elvárt mennyiségi követelményeknek
megfelelően megajánlott termékek vételárát, a felmerülő költségeket, továbbá minden vámot, adót és
egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Ajánlati ár kizárólag magyar devizanemben (forint) adható. Eltérő devizában történő ajánlattétel esetén
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
(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 kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama (0-24
hónap) 20
2 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő
hibák esetében, a teljes vállalt jótállás időtartama alatt (egész órában megadva 24-48 óra között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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 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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró
okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114./A §-ának (1)
bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjainak hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) pontja hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
[Korm.rendelet 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Korm. rendelet 17. § (2) bek.]. Az ajánlatkérő előírja a kizáró
okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét
az Ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a), illetve (1b)
pontjára, miszerint 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
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kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett
cselekménynek a részletes leírását.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként szerepel
a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintája, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni. 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. 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 a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 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. [Kbt.69.
§(11a)] Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatban kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem
kíván kiírni tárgyi eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat az ajánlatban kell benyújtani. A Kbt. 114/A.§ (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni,
a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi
gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak
ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 23. §-ban meghatározott módon (az ajánlattevő, az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással) igazolva. A nyilatkozatnak, vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: —
teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónap-nap pontossággal megadva); — a szerződést kötő
másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy); — az adott áruk/ termékek tárgyát és
mennyiségét/ értékét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen); — annak megjelölését, hogy az általa elvégzett szállítás teljesítésének alapján
az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült;- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és
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a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján:
M.1.1) 1. rész tekintetében legalább 15 db kisgép (a megadott termékfajták közül egy vagy többféle
termék) szállítására vonatkozó referenciával és 1db utánfutó szállítására vonatkozó referenciával
M.1.2) 2. rész tekintetében legalább 1 db gépjármű szállítására vonatkozó referenciával
M.1.3) 3. rész tekintetében legalább 20 db bútor szállítására vonatkozó referenciával
M.1.4) 4. rész tekintetében legalább 1 db számítástechnikai és/vagy informatikai eszközök szállítására
vonatkozó referenciával
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmények több referenciával is (szerződéssel) igazolhatóak.
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 jótállási idő:12 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vevő 50 % előleget biztosít. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti
teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül,
átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Az ellenszolgáltatás
teljesítése kapcsán a Kbt.135. § (5)-(6) bekezdései is irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
(projekttársaság).
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:
Eladónak – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, ha olyan okból, amiért felelős, megszegi a
Szerződést (mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti) –nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetén a Vevő által érvényesíthető kötbérek az alábbiak:
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termékek nettó vételára.
A késedelmi kötbér mértéke a kötbér alapjának 1 %-a minden egyes késedelemmel érintett naptári nap
után. Minden megkezdett naptári nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke
10 (tíz) naptári nap után a kötbér alapjának 10 %-a. Tíz naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés
esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A teljesítés Eladó részéről történő meghiúsulása esetén a kötbér mértéke: 20 %. (Meghiúsulási kötbér).
Fizetésre vonatkozó jogszabályi feltételek: 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdés, ÁFA tv. A Vevő 50
% előleget biztosít, amely a végszámlában kerül elszámolásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme magyar forint (HUF). Az Eladó a végszámlát csak a termékek hibátlan és hiánytalan leszállítását
és a műszaki leírásban, valamint a szerződésben előírt feladatok teljesítését követően állíthatja ki . A Vevő a
termékek ellenértékét Eladó által kiállított, szabályszerű, teljesítésigazolt számla szerint fizeti meg.
További előírásokat és a részleteket a szerződés-tervezet tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (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)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése,
valamint a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.
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
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: Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárást valamennyi rész tekintetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzésként indította, figyelemmel arra, hogy kiegészítő támogatás iránti igényt nyújtott
be. Erre tekintettel Ajánlatkérő a kiegészítő támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felsorolt, a
közbeszerzés eredményességét befolyásoló feltételeket a jelen szerződés hatálybalépését felfüggesztő
feltételként is kiköti. A szerződés hatályát a szerződéstervezet IX. 9.2, 9.3 pontja tartalmazza.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár szempont: fordított arányosítás, 1. minőségi szempont: arányosítás módszere; 2. minőségi szempont 1,3
és 4. részek tekintetében arányosítás módszere; 2. minőségi szempont 2. rész tekintetében pontkiosztás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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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 ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat
(nemleges tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (űrlap), felolvasólap a Kbt. 66. § (5)
bekezdés szerint (űrlap), valamint a felhívásban és KD-ban előírt dokumentumok Az ajánlat részeként csatolni
kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés
szerinti aláírási mintáját, a cégkivonatban nem szereplő aláíró esetében az erre vonatkozó teljes bizonyító
erejű meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás mintáját is. 2. Ajánlatkérő az Ajánlattevők
alkalmasságának feltételeit a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M1).
3. Kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2.
munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 4. munkanapig megérkeznek. 4. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. 5. Közös
ajánlattétel a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint. 6. Az eljárás lebonyolításárért felelős FAKSZ információ: dr. Weisz
Gyula (00940) 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. Pontok: 0-100, ár: fordított
arányosítás, minőségi szempont: 1. értékelési szempontnál arányosítás módszere, 2. minőségi szempont
1,3 és 4. részek tekintetében arányosítás módszere; 2. minőségi szempont 2. rész tekintetében pontkiosztás.
9. AK a Kbt. 114/A. § -a alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplő az ajánlatukban nyújtsák
be. 10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 11. Iratok formai követelménye: jelszó nélkül
olvasható, megnyitható pdf fájl, cégszerűen aláírva, ártábla xls vagy xlsx formátumban is . Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden díjat és költséget. Az ajánlati árat a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben,
pozitív egész arab számban, és annak minden járulékos költséget tartalmaznia kell.12. Utalunk a 424/2017.
(XII.19) K.r. előírásaira. (Rövidítések: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR, 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet=e-Kr., KD=Közbeszerzési Dokumentáció) 13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatnak meg
kell felelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális
és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. (Kbt. 73.§ (4) (5) bekezdés). 14. Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Az ajánlatokhoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni és
benyújtani. Más nyelven becsatolt bármilyen dokumentum esetén ajánlattevő általi fordítását is mellékelni kell,
közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után. (Kbt. 47.§ (2) bek: Az AK a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.). 15. Jelen Ajánlatételi felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 16.
Ajánlattevőknek ajánlattételre be kell nyújtaniuk az árazott költségvetést excel és aláírt pdf formátumban.
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak minősíti a benyújtott táblázatban minden egyes termékre vonatkozóan a
megajánlott termékek gyártóját és típusát vagy a termék egyedi jellegét és származási helyét illetve a termékek
műszaki paramétereit melyből megállapíthatónak kell lennie az ajánlatkérői elvárásoknak való megfelelőség.
Amennyiben ajánlattevő szakmai ajánlatot nem nyújt be illetve nem tartalmazza ajánlatkérő által a szakmai
ajánlat körében meghatározott paramétereket, melyre vonatkozóan ajánlatkérő meg tudná állapítani az ajánlati
kötöttség mire is állt be, úgy ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilváníthatja. 17.A közbeszerzësi
Műszaki leïräsban meghatärozott gyärtmänyü, eredetű tïpusü dologra, eljäräsra, tevëkenysëgre,
szemëlyre, szabadalomra, vagy vëdjegyre valö hivatkozäs csak a közbeszerzës tärgyänak egyërtelmű
ës közërthető meghatärozäsa ërdekëben törtënt, az Ajänlatkërő azzal egyenërtëkű megajänläst
is elfogad.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (0709/2022)
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: Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23560220208
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 66
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baky Petra
Telefon: +36 96618111
E-mail: mobilis@mobilis-gyor.hu
Fax: +36 13216410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mobilis-gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001712692021/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/EKR001712692021/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: nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb szórakoztatás, szabadidős 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:
informatikai rendszer fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001712692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212930-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés informatikai rendszer fejlesztésére, oktatására és átadására
II.1.5) Becsült érték:
1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A fejlesztés eredménye egy komplex kiterjesztett valóság
rendszer, amely magába foglalja a webalapú, tehát applikáció letöltését nem igénylő megoldást
(Digitális tárlatvezetés), valamint dedikált eszközre telepített önálló applikációt (Kiterjesztett valóság összeszerelés).
A szoftverek a háttérrendszeren keresztül egzakt, elválaszthatatlan egységet alkotnak: a kihelyezett
tabletek indításához a rajtuk megjelenő QR kód leolvasása szükséges. A leolvasott QR kód a „Digitális
tárlatvezetés”-n keresztül aktiválja a kihelyezett tabletet, annak működtetéséhez plusz információkat,
magyarázó videó tartalmat jelenít meg a „Kiterjesztett valóság – összeszerelés” alkalmazásához is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szoftverfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72000000-5

További tárgyak:

72212930-7
72262000-9

Kiegészítő szójegyzék
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72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9027 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1) szoftverfejlesztés (a rendszer által kezelni képest minimum felhasználói létszám: 8000 fő/év.)
a) Digitális tárlatvezetés
Olyan böngészőből elérhető QR kód alapú helyszínbejárást támogató megoldás, amely 3D tartalmak
megjelenítését is támogatja, webalapú kiterjesztett valóság technológiákkal.
o A helyszínen elhelyezett QR kód csomag, 30 db állomással.
o az egyes QR kódok mögött összesen legalább 15 db modellkomponensből előállított kiterjesztett
valóság tartalom.
o 5 db greenbox videó forgatásának biztosítása.
o az egy- vagy több komponensű statikus 3D modellekből (összesen legalább 15 db komponens) álló
kiterjesztett valóság tartalmon túl a rendszer további lehetőségeket kell, hogy biztosítson további
tartalmak hozzáadására az ajánlatkérő által fejlesztői (nyertes ajánlattevői) beavatkozás nélkül.
o AK által a nyertes AT részére átadásra kerülő – legfeljebb 15 db – videótartalmak nyertes AT által
kerülnek a rendszerhez hozzáadásra.
b) Kiterjesztett valóság – összeszerelés
Interaktív élmény fejlesztése, amely un. kiterjesztett valóság (AR) technológiát alkalmaz.
Az élmény középpontjában egy adott versenygépjárművet kell az alkatrészekből virtuális úton felépíteni.
(A fejlesztés eredményeként 1 db óriás szőnyeg vagy padlómatrica képezi a jelenet központját, amely
markerként tekinthető a játék során. Az óriás szőnyegen vagy padlómatricán a SlovakiaRing stilizált képét
szükséges megjeleníteni, illetve az ezen megjelenő a járműmodell kívülről egy aktuális AUDI modell kell
legyen. Az alkatrészek ettől független elemként jelenjenek meg.)
2) oktatás
a) helyszíni: 4 óra (a Fejlesztési Projekt II. fázisa befejezését követő 1 héten belül): az üzemeltető
személyzet oktatása;
b) support (a Rendszer átadását követő 4 héten belül): 4 óra támogató szolgáltatás, mint kiterjesztett
oktatási tevékenység, nyújtása.
3) átadás-átvétel
AK a jelen beszerzés keretében AT által létrehozott szoftverek, dokumentumok részeként szerzői
jogvédelem alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható
felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból
nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
ajánlatkérő átruházza a támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
Ütemezés:
I. fázis (a Rendszer tervezése): a szerződés hatályba lépésétől számított 3. hétig (2 hét a teljesítés + 1 hét a
vélemények átvezetése);
II. fázis (Modellek készítése, fejlesztési feladatok, a Teszt rendszer kifejlesztése, tesztelés, Éles rendszer
kialakítása): a szerződés hatályba lépésétől számított 8. hétig;
III. fázis (A Rendszer Átvétele): a szerződés hatályba lépésétől számított 9. hétig.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítési feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.1) pont keretében bemutatott szakember – alkalmassági
követelményben előírtat meghaladó – további kiterjesztett valóság (AR) fejlesztést is magába foglaló IT
fejlesztési projektjeinek száma (db; min0/max3) 5
2 3. Az M.2.2) pontban bemutatott szakember IT fejlesztést célzó projektben szerzett rendszertervezői
és/vagy fejlesztői és/vagy programozói – alkalmassági követelményben előírtat meghaladó –
többlettapasztalata (hónap; min0/max36) 5
3 4. Vállalt jótállás (hónap; min12/max36) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 63
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: SKHU/1902/1.1/086
II.2.13) További információ
Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.
II.2.5-höz
Az értékelési szempontnál (é.sz.) feltüntetett
- „max” érték az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és aminél kedvezőbb megajánlásra egyaránt, a
maximális pontszám kerül kiosztásra ( Kbt.77.§(1));
- „min” érték az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem
lehet, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt.77.§(1)).
Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 3.2.2 pontjában találhatók.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján:
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az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban foglalt kizáró
feltételek valamelyike.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében a
kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban
Kormányrendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és – adott esetben
– csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§).
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem
állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi
meg az EKR Kr.13.§(2) szerint.
AK köteles elfogadni, ha az AT a Kormányrendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más GSz vonatkozásában az
AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz-k vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha az AK nem tette kötelezővé a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
AK a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére
álló elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve Kormányrendelet 17. § alapján).
AK kizárja az eljárásból azon AT-t, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az alkalmassági
igazolásában részt vevő GSz-jével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett – szolgáltatásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon
(tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó), továbbá helye,
a szerződést kötő másik fél megnevezése és nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges
további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(3)a), 22.§(1)-(2)).
M2) azon szakemberek megnevezésével, képzettségük (az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez
szükséges adatok (végzettség és szakmai tapasztalat) ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
(Kbt.65.§(1)b), és Kr.21.§(3)b)).
A feltételnek való megfelelés igazolására benyújtandó továbbá nevezett szakember(ek)
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- végzettségét igazoló dokumentum(ok),
- tapasztalatot igazoló nyilatkozata(i),
- rendelkezésre állási nyilatkozata(i).
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek
való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmas, ha rendelkezik az AF feladásától visszafelé
számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített olyan referenciával, amelynek keretében legalább 5000 felhasználót elérő,
kiterjesztett valóság (AR) tartalmi és informatikai fejlesztésére irányuló megbízás ellátására vonatkozott.
M2) Alkalmas, ha rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között legalább
M.2.1) legalább 1 fő mérnök-informatikus felsőfokú végzettséggel rendelkező személlyel, aki részt vett
legalább 1 db, kiterjesztett valóság (AR) fejlesztést is magába foglaló IT fejlesztési projektben
M.2.2) legalább 1 fő informatikus felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan személlyel, aki összesen
legalább 36 hónap IT fejlesztést célzó projektben szerzett rendszertervezői és/vagy fejlesztői és/vagy
programozói tapasztalattal rendelkezik
Alanyi kör:
III.1.3./M1): közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))
Az M1) feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb
tartalommal megvalósult, vagy még folyamatban lévő szerződés is, ha annak már igazoltan megvalósult
része/részteljesítése volt az előírt tartalmú teljesítés (is).
Az M2) feltételnek való megfeleléshez bemutatható bármely olyan feltételben foglaltaknak megfelelő
tárgyú/tartalmú/célú projekt, amelyben a nevezett szakember munkavállalói/megbízási/vállalkozási
(pl.: egyéni vállalkozói) – illetve bármely egyéb munkavégzésre irányuló – jogviszonyban, bármilyen
munkakörben/beosztásban/feladatkörben, részt vett. M2.1) feltétel esetében a párhuzamosan zajló
projektek esetén ezek külön-külön vehetők figyelembe, míg az M2.2) feltétel esetében a párhuzamosan
zajló tevékenységek időtartama csak egyszeresen vehető figyelembe a tapasztalat bemutatásában.
M2.2 feltétel esetében informatikus végzettségként elfogadott:
• gazdasági- vagy gazdaságinformatikus;
• mérnök-informatikus;
• programtervező informatikus vagy programozó informatikus, vagy programozó;
• programtervező matematikus vagy programozó matematikus.
M2.1 és M2.2 feltételeknek való megfeleléshez bemutatható ugyanazon szakember.
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel
igazolásában részt vesz.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér (0,5%naponta, max 10%), meghiúsulási (30%), szerződésszegési kötbér(5.000.000 Ft).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és szabályait - a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
támogatásból (tám.int: 95%, utófinanszírozással).
Jogszabályok:
• Kbt. 135.§(1),(5)-(6), 27/A.§
• 272/2014. (XI. 5.) Kr.
• 2007. évi CXXVII. tv
• Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
• 255/2014. (X.10.) Kr
Fizetési ütemezés:
AK előleget nem fizet.
AK 1 db rész-számla (I. fázis teljesítését követően a vállalkozás díj 30%-a) és 1 db végszámla (II. és III. fázis
teljesítését követően a vállalkozási díj 70%-a) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
A fizetési feltételeket – módját és szabályait - a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés
tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös AT-k
az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a
közös AT-k nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított AT-t.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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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: 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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és EKR Kr. 15. § hatályos rendelkezései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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:
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A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1.: fordított arányosítás 2-4.: arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Kbt.114.§(11) nem alkalmazható, az eljárás nem feltételes. Ajánlat
érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség: nincs.
2. Alkalmassági követelmény (M1, M2) a minősített AT jegyzékénél szigorúbb.
3. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg GSz létrehozását.
4. AK konzultációt nem tart. Kieg. táj. kérhető, válasz Kbt. 114.§ (6) szerint az EKR-ben (Kbt. 40. § (1)).
5. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett GSz-re.
6. AK felhívja figyelmet Kbt.115.§(6)-ra.
7. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés
tűrésével, irányadó idővel, alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos további előírások az ajánlati
dokumentációban (AD).
8. Tájékozódási kötelezettség: AD-ben Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti
ellenőrzi.
9. AT-nek, közös AT-k mindegyikének, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden további, az ajánlatban cégszerű
nyilatkozatot tevő szervezet által benyújtandó:
• hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),
• vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát,
• és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
10. Ha az AT-nél folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, csatolandó: cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
11. Nyilatkozatok, igazolások:
Benyújtandók: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5), Kbt. 68.§ (4) ill. – adott esetben – Kbt.65.§(7)-(8),
(12), Kbt.35.§(2a), valamint a Kbt.65.§(1)a),b), Kbt.134.§(5) szerinti adatok, nyilatkozatok és iratok.
Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre
áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4)szerinti vélelem az
irányadó.
Közös AT-k, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be,
feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§(1)).
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AT az alk.felt.megf-re és a kiz.ok.ig-ra a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.
12. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)(2), (4)-(5)-re.
13. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó AT-vel
köthet szerződést. (Kbt.131.§ (4)).
14. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (ljtsz: 00239)
15. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontot.
16. EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.
A rendszer használatával kapcsolatosan AK kieg. táj-t nem nyújt. Az EKR rendeletben foglaltaknak ismerete és
jogszerű alkalmazása kifejezett elvárás az eljárásban résztvevő gazdasági szereplőkkel szemben.
17. Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a
Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Elektronikus közbeszerzés
szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)..
18. Felhívás közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal (26729/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001757132021/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/EKR001757132021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x 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:
UHPLC beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001757132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38432200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mennyiség: 1 db UHPLC rendszer (pumpa, gázmentesítő, automata mintaadagoló, törésmutató detektor,
termosztálható kolonnatartó) adatfeldolgozó-adatkiértékelő egységgel.
Alkalmazási terület: különböző szerves vegyületek keverékének elválasztása, detektálása és kvalitatív és
kvantitatív analízise.
Az alábbi specifikáció teljesítendő minimumként értendő:
- Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50 Hz
- A készülék rendelkezzen CE minősítéssel.
- Használatra kész, teljesen felszerelt egységes rendszer.
- A rendszer legyen moduláris felépítésű, amely tartalmaz gázmentesítő egységet, pumpát, automata
mintaváltót, termosztálható kolonna tartót és egy törésmutató detektort.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a betanítás az üzemeltetés helyszínén az üzembe helyezést
követően 3 alkalommal, 3 fő részére, naponta 8 óra terjedelemben, összesen 24 óra időtartamban.
A betanítás és a jótállás ideje alatti szerviz során a nyertes ajánlattevő részéről magyarul beszélő
kapcsolattartó személy biztosítása kötelező.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
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x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő egy darab készüléket
kíván beszerezni, a részajánlattétel nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
UHPLC beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38432200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24., NAV Szakértői Intézet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség: 1 db UHPLC rendszer (pumpa, gázmentesítő, automata mintaadagoló, törésmutató detektor,
termosztálható kolonnatartó) adatfeldolgozó-adatkiértékelő egységgel.
Alkalmazási terület: különböző szerves vegyületek keverékének elválasztása, detektálása és kvalitatív és
kvantitatív analízise.
Az alábbi specifikáció teljesítendő minimumként értendő:
- Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50 Hz
- A készülék rendelkezzen CE minősítéssel.
- Használatra kész, teljesen felszerelt egységes rendszer.
- A rendszer legyen moduláris felépítésű, amely tartalmaz gázmentesítő egységet, pumpát, automata
mintaváltót, termosztálható kolonna tartót és egy törésmutató detektort.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a betanítás az üzemeltetés helyszínén az üzembe helyezést
követően 3 alkalommal, 3 fő részére, naponta 8 óra terjedelemben, összesen 24 óra időtartamban.
A betanítás és a jótállás ideje alatti szerviz során a nyertes ajánlattevő részéről magyarul beszélő
kapcsolattartó személy biztosítása kötelező.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő.
A részletes leírást 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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. RI detektor cellatérfogata (mikroliter) 20
2 3. Rendelkezik elektronikusan vezérelt aktív szeleppel (Check Valve) ami vezérli a szelep nyitás zárást a
pumpa működésekor (igen/nem) 10
3 4. A készülék pumpája rendelkezik automatikus (felhasználói beavatkozás nélkül) folyadékösszenyomhatósági kompenzáció ellenőrzési funkcióval (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Az ajánlatkérő a II.2.7) pontot az alábbiak szerint pontosítja: a teljesítés vonatkozásában az alábbi
határidőket határozza meg Ajánlatkérő: a szerződés közvetett tárgyának a teljesítés helyére történő
eljuttatása: a szerződés hatályba lépését követő 10 hét (70 naptári nap) a Ptk. határidőszámítási szabályai
szerint számítva, a sikeres átadás-átvétel (teljesítés) vonatkozásában: az a) pontban foglaltak teljesítését
követő 3 hét (21 naptári nap), a Ptk. határidőszámítási szabályainak megfelelően számítva.
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 c)-d), h)–k) és m)
pontjának hatálya alátartozik. 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: Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. pontja alapján előírja, hogy a
kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése 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, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés c)d), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
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igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c)-d), h)–k) és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
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.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
ajánlatban történő benyújtásával tartozik igazolni:
M1.
Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a felhívás feladását megelőző 3 év (36
hónap) közbeszerzés tárgya szerinti (UHPLC vagy UPLC készülék szállítása) szállításait a Kr. 23. §-a szerinti
formában és a 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
a) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
b) a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége) (adott esetben az eredeti
megrendelő neve és címe, referenciát adó elérhetősége),
c) szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
d) az ellenszolgáltatás nettó összege
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése irányadó.
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Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11)-(12) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített, 1 db UHPLC vagy UPLC készülék szállítására vonatkozó referenciával, legalább
nettó 17.000.000,- Ft értékben.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Jótállás időtartama: 12 hónap az eszközök átadás-átvételének napjától számítottan a
szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Az ajánlatkérő késedelemi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződéstervezetben részletezettek
szerint.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részszámlázás nem biztosított, ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult a teljesítésigazolást
követően.
Ajánlatkérő a kiállított számla összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg a nyertes
ajánlattevő részére forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, és a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási
költségátalányt fizet.
A Kbt. 27/ A. §-a alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy gazdálkodó szervezet
alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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A közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek
szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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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: 2022/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az
EKR rendelet 15-17. § -a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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: Ajánlatkérő a
Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít. Amennyiben az eredményhirdetés
időpontjára Ajánlatkérő költségvetésében a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, Ajánlatkérő az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) és a 135. § (12) bekezdés alapján kiköti, hogy a szerződés hatálybalépésének
feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása és a döntés rendelkezésre állása a fedezet
biztosításáról. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés megkötését követő 90 naptári napon belül a feltétel
teljesülése és a szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél részére, a szerződés nem 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
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. szempont (ár) fordított arányosítás, 2-4.
szempont (minőségi szempontok) a pontkiosztás módszere.
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 eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik,
azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra,
úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
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. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá
az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
5. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell
a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
7. Ajánlattevőnek az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése
vonatkozásában (nemleges tartalommal is).
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
9. FAKSZ: dr. Császár Alpár, lajstromszáma: 01051
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
13. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. §
rendelkezései alapján a KD-ban részletezettek szerint.
14. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
15. Aláírás igazolása a KD-ban rögzítettek szerint.
16. A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő 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.
17. Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termékre (készülékre) vonatkozó műszaki megfelelőségi
táblázatot, amelyben az ajánlattevőnek ismertetnie kell a termék műszaki jellemzőit. A műszaki megfelelőségi
táblázat tartalmának alátámasztása érdekében a főbb műszaki paramétereket tartalmazó saját céges prospektus,
vagy termékadatlap (termékleírás) is benyújtandó. A benyújtott prospektus, termékadatlap (termékleírás)
részletezettségére vonatkozóan Ajánlatkérő nem határoz meg előírást, azonban annak benyújtott tartalma nem
lehet ellentétes a műszaki megfelelőségi táblázatban megadott információkkal.
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18. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell adnia az általa megajánlott
termék gyártóját, típusát, származási helyét (országát); Ajánlatkérő a gyártó és a típus megjelölést szakmai
ajánlatnak tekinti.
19. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megajánlott termékhez a teljesítést
követően legalább 10 évig biztosítja az alkatrészellátást.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít. Amennyiben az
eredményhirdetés időpontjára Ajánlatkérő költségvetésében a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre,
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) és a 135. § (12) bekezdés alapján kiköti, hogy a szerződés hatálybalépésének
feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása és a döntés rendelkezésre állása a fedezet biztosításáról.
Amennyiben ajánlatkérő a szerződés megkötését követő 90 naptári napon belül a feltétel teljesülése és a
szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére, a
szerződés nem lép hatályba.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Onkológiai Intézet (0556/2022)
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: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309769243
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stein Karolina
Telefon: +36 300197808
E-mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.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/EKR001116122021/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/EKR001116122021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Egyszer használatos nagynyomású betegösszekötők
Hivatkozási szám: EKR001116122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

873

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés „Egyszer használatos nagynyomású betegösszekötő szerelékek beszerzése CT és MR
vizsgálatokhoz különböző hosszúságban” tárgyban 2 részben.
Nyertes Ajánlattevő (továbbiakban AT) feladata, a megjelölt helyszínre történő leszállítás és a Vevő részére
történő átadás. Részletek a KD-ban, és a szerz.tervben.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat
a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
CT szerelékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
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CT szerelék 150 cm-es méret: 500 db
CT szerelék 250 cm-es méret: 13.000 db
CT szerelék 320 cm-es méret: 5.600 db
Ajánlatkérő az egyes tételek mennyiségétől a betegforgalom függvényében -20 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat
a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
MR szerelékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
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MR szerelék 150 cm-es méret: 10.500 db
Ajánlatkérő az egyes tételek mennyiségétől a betegforgalom függvényében -20 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat
a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében a Kbt. 114/A § szerinti bírálat
alapján a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
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A kizáró okok igazolására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán
az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)- k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az
alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek
az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkéró nem ír eló szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági
kóvetelményt jelen eljárásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkéró nem ír eló szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági kóvetelményt jelen eljárásban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt jelen eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetében a Kbt. 114/A § szerinti bírálat
alapján az alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) ajánlatuk
részeként az alkalmassági követelmények igazolására be kell nyújtaniuk:
Valamennyi rész tekintetében:
M/1.
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) csatolnia
szükséges a megajánlott eszközre vonatkozóan az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM
rendelet szerinti CE tanúsítványt vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt ezzel egyenértékű érvényes
engedélyt/tanúsítványt, egyszerű másolatban.”
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése ,valamint a 321/2015. Korm.
rendelet 1. § (8) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész tekintetében:
M/1.
Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), ha nem rendelkezik a megajánlott eszközre vonatkozóan
az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti CE tanúsítvánnyal vagy a
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93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítvánnyal egyszerű
másolatban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó a szerződésben rögzített feltételek szerinti egyes teljesítési
határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja
esetenként a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső nettó ellenérték, mértéke a késedelem
időtartamától függően naptári naponként 4 %. Minden megkezdett nap egész naptári napnak számít.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. Vevő a késedelmi kötbért
esetenként a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső nettó ellenérték legfeljebb 20%-áig
érvényesíti, míg a jelen szerződés időtartama alatt összesen legfeljebb a teljes szerződéses nettó
ellenérték 20%-áig érvényesíthet azt (késedelmi kötbérmaximum). A késedelmi kötbér maximumának
elérése esetén a Vevő a szerződést felmondja, és kötbérigényt érvényesít a meghiúsulás szabályainak
megfelelően, a 7.3. pont szerinti mértékben.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Eladó felelős (ideértve
azt az esetet is, ha a Vevő a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására
kényszerül), Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az összes,
teljes mennyiségből még nem teljesített (azaz a meghiúsulással érintett, le nem szállított) árumennyiség
teljes nettó ellenértékének a 25%-a.
Jótállás: 12 hónap
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: nincs
Számlázás: Az egyes megrendelések alapján leszállított termékek ellenértékének a megfizetése tételes
elszámolás alapján történik. Vevő az egyes részteljesítésekhez (áruszállításokhoz) igazodóan, az esedékes
szállításoknak megfelelő gyakorisággal biztosít számlabenyújtási lehetőséget az Eladó részére. Az egyes
számlák alapján kifizetésre kerülő ellenérték összege a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti nettó
forintban megadott egységárak alapján, a ténylegesen leszállított árumennyiség alapulvételével számított
összeg [azaz: a leszállított termékek darabszáma, szorozva a nettó egységárral, plusz a termékek hatályos
jogszabályok szerint számított ÁFA-ja ].
A szerződés teljesítésével kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. §
(1) -(2) bekezdése. Pénznem: HUF.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.9) További információk pont folytatása:
16) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló
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átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani.
A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül
átláthatónak) az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
17) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
18) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
19) AK nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
20) Tekintettel arra, hogy a besz. tárgya központosított – országos, regionális -, illetve fenntartó által,
vagy a fenntartó megb. indított közös közb. eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontófeltételt köti ki: Megrendelő szerződéses köt. kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti,
arra vonatkozó bontó felt. vállal, hogy amennyiben a besz. tárgyára vonatkozóan a közp. közbeszerzési
rendszerben, összevont közbesz. eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított
közös közbesz. eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a közp. közös
vagy összevont közbesz. rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből
Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
21) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
22) Értékelési szp valamennyi rész esetében: legalacsonyabb ár. Indoklás: AK a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy a műszaki leírásban minden, az AK számára fontos
paraméter meghatározásra került, így nincs további, AK számára releváns minőségi szempont, melyet
értékelés alá tudna vonni egyik rész tekintetében sem.
23)AT-nek részenként csatolnia kell a szerz. kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó
nyilatkozatot. (EKR űrlap)
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
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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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidóig beérkezett ajánlatok
bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidó lejártát kóvetóen, kettó órával
késóbb kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
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Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A meghatározott rendelkezések valamennyi részre vonatkoznak.
1) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot,
akkor AT-nek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az
ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k)
az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre
bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en
keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé
teszi.
5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az
AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)
6) AT-nek részenként ajánlatuk részeként csatolniuk kell a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 1 db ajánlati
ár részletező táblázatot beárazott formában szerkeszthető formátumban, .xls/.xlsx kiterjesztésben, valamint
cégszerűen aláírt, nem szerkeszthető, .pdf fájlformátumban. Minden, az ajánlati ár részletezőben szereplő tételt
be kell árazni. Az ajánlati ár részletező beárazása során minden a táblázatban szereplő tételhez az AT-nek meg
kell adnia a 0-tól különböző ajánlati egységárát. A fentiek alapján az ajánlati ár részletező táblázat zöld háttérrel
megjelölt oszlopainak kitöltése kötelező! AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy a megadott darabszámokon
változtatni nem lehet! AT-nek a felolvasólapon az összesített ajánlati árat kell megadniuk nettó Ft értékben
részenként. A szerelékek egységárait maximum 1 tizedesjegy pontosággal kell megadni. AT-nek meg kell jelölnie
az ártáblázatban megajánlott termékek megnevezését, gyártóját, típusát, származási helyét minden megajánlott
rész vonatkozásában.
Az AT-nek részenként ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termékek vonatkozásában magyar nyelvű
termékleírást, vagy műszaki adatlapot, vagy gyártói prospektust, amellyel a műszaki spec-nek való megfelelését
igazolja.
A megajánlott termékek vonatkozásában az AT-nek szükséges csatolnia nyilatkozatát, amelynek tartalma, hogy az
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1. rész vonatkozásában: megajánlott termékek csatlakoztathatók Ulrich Medical gyártmányú CT motion típusú
injektorhoz
2. rész vonatkozásában: megajánlott termékek csatlakoztathatók MEDTRON gyártmányú, Accutron MR típusú
injektorhoz.
AK műszaki szakmai ajánlatnak tekinti az ártáblázatot, és a magyar nyelvű termékleírást, műszaki adatlapot, vagy
gyártói prospektust, amelyek a megadott műszaki spec-nek való megfelelést igazolják.
7) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban
meghatározott ATH lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött
ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
8) AT-nek részenként ajánlata részeként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2)
bekezdése alapján.
9) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
10) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a következő
legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
11) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el
és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.
12) AK a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 30.§(4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen
eljárásban az M/1. alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest.
13) AT-nek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.
14) Az ajánlathoz csatolni kell részenként az AT v. a kap. nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/
vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői hitelesítéssel ellátott
cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban.
Folytatás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (0486/2022)
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: Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója
Nemzeti azonosítószám: 15520092243
Postai cím: Baross Utca 91-95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Adorján Csilla
Telefon: +36 12830370
E-mail: adorjan.csilla@foglalkoztatohusz.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://foglalkoztatohusz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://foglalkoztatohusz.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/EKR000008352022/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/EKR000008352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közfoglalkoztatás,köztisztaság,településtisztaság
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:
Hulladék szállítása
Hivatkozási szám: EKR000008352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

884

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
közigazgatási területéről az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett építési,
vegyes és zöldhulladék elszállítása, hivatalos hulladék ártalmatlanító helyen történő elhelyezése
vállalkozási keretszerződés keretében, különösen az alábbiak szerint: Nyertes ajánlattevő feladata az eseti
megrendelésben meghatározott konténer(ek)nek a megjelölt teljesítési helyre történő szállítsa, majd
elszállítása – az építési, vegyes és zöldhulladék elszállítása, a hulladék hivatalos hulladék-ártalmatlanító
helyen történő elhelyezése, az árazott költségvetésben feltüntetett árakon. A hulladék összegyűjtése és
konténerbe helyezése nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a rendelkezésére álló keretösszeg nettó 36 000 000,- forint, melyből legalább
nettó 15 000 000,- forintnak megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszegnek megfelelő szolgáltatás
megrendelésére. A szerződés hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, vagy a
szerződéses keretösszeg kimerülésének napjáig, ha a keretösszeg korábban merül ki. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltakra. A hulladék elszállításának mennyisége (tervezett
mennyiség összesen): 7250 m3. Az érintett EWC kódok: - EWC 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia
frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól - EWC 20 03 07 lomhulladék - EWC 20 02
01 biológiailag lebomló hulladék Az elszállítandó hulladék összetétele (tervezett összetétel összesen):
Építési hulladék: 250 m3; Vegyes hulladék: 4750 m3; Zöld hulladék: 2250 m3. Ajánlatkérőnek kiemelt
érdeke fűződik a konténerek mielőbbi teljesítési helyre történő szállításához. Nyertes ajánlattevő főszabály
szerint az adott eseti megrendelés leadását követő munkanapon reggel 7:00 óráig köteles leszállítani a
konténert azzal, hogy az Ajánlatkérő jogosult rendkívüli eseti megrendelés leadására. Nyertes ajánlattevő
a rendkívüli eseti megrendelés leadását követően azonnal, de legkésőbb a minőségi (második) értékelési
részszempontra tett megajánlása szerinti időtartamon belül köteles a konténerek kijelölt helyszínre
történő szállítására. A (hulladékkal teli) konténerek nyertes ajánlattevő részéről történő elszállítása
főszabály szerint az üres konténer szállítását követő legfeljebb 12 órán belül meg kell, hogy történjen. A
nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
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)
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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 tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként meghatározott
hulladékszállítási feladatok - jellegük, időbeli tartalmaik, műszaki paramétereik alapján - nem
tartalmaznak olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek.
A részajánlattétel biztosítása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, az jelentős
organizációs terhet és többletköltséget róna az ajánlatkérőre a munkák időbeli ütemezésének kialakítása,
a munkavégzés megszervezése tekintetében.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Hulladék szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
közigazgatási területéről az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett építési,
vegyes és zöldhulladék elszállítása, hivatalos hulladék ártalmatlanító helyen történő elhelyezése
vállalkozási keretszerződés keretében, különösen az alábbiak szerint: Nyertes ajánlattevő feladata az eseti
megrendelésben meghatározott konténer(ek)nek a megjelölt teljesítési helyre történő szállítsa, majd
elszállítása – az építési, vegyes és zöldhulladék elszállítása, a hulladék hivatalos hulladék-ártalmatlanító
helyen történő elhelyezése, az árazott költségvetésben feltüntetett árakon. A hulladék összegyűjtése és
konténerbe helyezése nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a rendelkezésére álló keretösszeg nettó 36 000 000,- forint, melyből legalább
nettó 15 000 000,- forintnak megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszegnek megfelelő szolgáltatás
megrendelésére, tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
közigazgatási területén az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett építési, vegyes
és zöldhulladékok mértéke előre pontosan nem meghatározható (nem látható, fel nem mérhető),
arra vonatkozóan csak egy várható (előirányzott) mennyiség állapítható meg. A szerződés hatálya: a
szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napjáig,
ha a keretösszeg korábban merül ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a jelen felhívás II.2.7) pontjában
foglaltakra. A hulladék elszállításának mennyisége (tervezett mennyiség összesen): 7250 m3. Az érintett
EWC kódok: - EWC 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól - EWC 20 03 07 lomhulladék - EWC 20 02 01 biológiailag lebomló hulladék Az elszállítandó
hulladék összetétele (tervezett összetétel összesen): Építési hulladék: 250 m3; Vegyes hulladék: 4750
m3; Zöld hulladék: 2250 m3. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a konténerek mielőbbi teljesítési
helyre történő szállításához. Nyertes ajánlattevő főszabály szerint az adott eseti megrendelés leadását
követő munkanapon reggel 7:00 óráig köteles leszállítani a konténert azzal, hogy az Ajánlatkérő jogosult
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rendkívüli eseti megrendelés leadására. Nyertes ajánlattevő a rendkívüli eseti megrendelés leadását
követően azonnal, de legkésőbb a minőségi (második) értékelési részszempontra tett megajánlása
szerinti időtartamon belül köteles a konténerek kijelölt helyszínre történő szállítására. A (hulladékkal teli)
konténerek nyertes ajánlattevő részéről történő elszállítása főszabály szerint az üres konténer szállítását
követő legfeljebb 12 órán belül meg kell, hogy történjen. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok
leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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 Nyertes ajánlattevő rendkívüli esetben az adott eseti megrendelés leadásától
számítva hány órán belül vállalja a konténer szállítását (1 vagy 2 óra) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó forint) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés hatályát Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
jognyilatkozatával legfeljebb 2 hónap időtartammal meghosszabbíthatja (feltéve, ha a keretösszeg nem
merül ki a hatályba lépéstől számított 12 hónap lejártáig).
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
A jelen felhívás II.2.7) pontja kiegészítéseként: A szerződés hatálya: a szerződés hatályba lépésétől
számított 12 hónap, vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napjáig, ha a keretösszeg korábban
merül ki.
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: A közbeszerzési 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)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint
az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen
közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján
az ajánlattevőnek a felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak bemutatása
a 321/2015. Korm. r. 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő
által megtett nyilatkozattal, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. Korm. r. 21. § (3a) a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A 321/2015. Korm. r. 22. § (2) bekezdésének alapján az
igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
(i) a teljesítés ideje (annak kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint megadva),
(ii) a szerződést kötő másik fél (neve, címe),
(iii) a szolgáltatás tárgya és mennyisége (az elszállított hulladék mennyisége köbméterben megadva),
továbbá
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél
közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen
szerződő felek egyikeként vett részt, úgy a nyilatkozatban/igazolásban az egyes feladat(ok) tárgya és
mennyisége az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg,
ugyanis ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/
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szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata
során. A 321/2015. Korm. r. 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága
miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy
ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban
az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ebben az esetben a referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ellenszolgáltatásból
való részesedések arányait a fentiek szerint. A fenti előírások közösen szerződő felek egyikeként teljesített
szolgáltatások tekintetében is irányadóak. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését
az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik
a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt.
M/2. A 321/2015. Korm. r. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása az alkalmasságot igazoló gazdasági
szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés megállapításához szükséges tartalommal az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal
együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz a teljesítéshez rendelkezésére fog állni.
Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, tartós bérleti (vagy egyéb
használati) jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is. A leíráshoz (nyilatkozathoz) csatolni
kell saját tulajdonban álló eszközök esetén a tárgyi eszköz nyilvántartás másolati példányát, a nem
saját tulajdonban lévő eszközök esetén a bérleti vagy lízingszerződés másolati példányát, valamint a
gépjárművek érvényes forgalmi engedélyének egyszerű másolatát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) egy vagy több szerződés alapján, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, összességében legalább 2100 m3 építési és/vagy vegyes és/vagy zöldhulladék
elszállítására vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
a) 2 db tömörítő felépítményű, kommunális hulladék szállítására alkalmas célgéppel;
b) 5 db 10 m3-es, 10 db 8 m3-es, 5 db 4 m3-es konténerrel;
c) 4 db konténerszállító gépjárművel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke: minden megkezdett késedelmes óra után a késedelemmel érintett eseti
megrendelés nettó ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbér felső határa az adott eseti megrendelésre
eső nettó vállalkozási díj 25 %-a. Hibás teljesítési kötbér: mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó
vállalkozási díj 25 %-a. Meghiúsulási kötbér: ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, nem
teljesít, a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy a vállalt teljesítési határidőt több, mint 25 órával
túllépi, akkor a Megrendelő meghiúsulási kötbér kiszabására jogosult, amelynek mértéke az adott eseti
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megrendelésre eső nettó vállalkozási díj 25 %-a. A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes előírásokat
a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás módja: havi elszámolás, a nyertes ajánlattevő ajánlata
részeként benyújtott árazott ártáblázatban foglalt egységárak alapján, az adott naptári hónapban
leadott eseti megrendelések műszaki tartalmának megfelelő tételes elszámolás. A teljesítés igazolására
a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó. A szerződés szerinti kifizetés a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései
figyelembevételével történik. A szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése
átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (Art.) és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint. A kifizetés vonatkozásában irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok többek között:
- 2015. évi CXLIII. törvény;
- 2013. évi V. törvény;
- 2011. évi CXCV. törvény;
- 2017. évi CL. törvény;
- 2007. évi CXXVII. törvény.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kifizetés vonatkozásában irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok többek között:
- 2015. évi CXLIII. törvény;
- 2013. évi V. törvény;
- 2011. évi CXCV. törvény;
- 2017. évi CL. törvény;
- 2007. évi CXXVII. törvény.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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(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: 2022/01/24 (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: 30 (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: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza. AK felhívja továbbá a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Karakterkorlátozás miatt részletesen a VI.3.9) pontban kerül feltüntetésre.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza jelen eljárásban.
2) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3) A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja során az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont,
ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
4) Az Ár értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok fordított arányosítással kerülnek értékelésre. A
Minőségi értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok pontozással kerülnek értékelésre.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
7) Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
ártáblázatot megfelelően kitöltve és cégszerűen aláírva.
8) Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kerül lefolytatásra, így a 424/2017. Korm.r.
(«e-Kr.») rendelkezései alkalmazandók, a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton kizárólag az EKR-ben
lehetséges a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen.
9) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára
rendelkeznie kell a jelen eljárás tárgya szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges, a 2012. évi CLXXXV. törvény
alapján érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, és köteles az érvényes engedély meglétének biztosítására a
szerződés teljes időtartama alatt.
11) Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az ajánlat összeállítására vonatkozó további részletes
előírásokat - a felhívás karakterkorlátjára tekintettel - az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (0794/2022)
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: Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18800489215
Postai cím: Külterület
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdos László Attila
Telefon: +36 42500535
E-mail: info@sostozoo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sostozoo.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/EKR001638772021/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/EKR001638772021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Állati takarmányok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001638772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

895

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Állati takarmányok, fagyasztott termékek beszerzése a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság részére 2 (kettő) részajánlattéttel biztosításával. 1. rész: Fagyasztott termékek
beszerzése, 2. rész: Réti széna beszerzése.
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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
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:
Fagyasztott termékek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15220000-6

További tárgyak:

15700000-5

Kiegészítő szójegyzék

15710000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyházi Állatpark, 15010/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére állatok etetéséhez fagyasztott
termékek beszerzése a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, 12 hónapra.
A beszerzésre kerülő fagyasztott termékek a következők (termék megnevezés, beszerzendő mennyiség, és
mennyiségi egység):
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Hering(Atlanti)-Clupea Herengus: 10000 kg
Makréla-Scomber Scombus: 2200 kg
Hering(Balti)-Clupea Herengus: 4000 kg
Eperlan lazac-Osmerus Eperlanus: 2500 kg
Tőkehal(tengeri)-Gadidae: 250 kg
Polip: 600 kg
Tintahal: 875 kg
Kagyló(Mytilus edulis): 260 kg
Kagyló(Paphia undulate): 260 kg
Hekk: 450 kg
Ajánlatkérő a fenti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a
szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult
A nyertes ajánlattevő feladata a fagyasztott termékek teljesítési helyre történő leszállítása, a közbeszerzési
dokumentumban foglalt
rendszerességgel, csomagolással és feltételek szerint.
A beszerzendő termékek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Termék
adatok" megnevezésű dokumentumok tartalmazzák. Ahol Ajánlatkérő több termék típust megjelöl, azon
tételek esetében Ajánlatkérő bármelyik megajánlást elfogadja.
A fagyasztott termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő
műszaki paraméterek
tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények,
feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is
tehető ajánlat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési
dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit jellemzi, vagy
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű,pontos és
közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az
ajánlatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a fenti termékeket
érintő mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.
(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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

897

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
részéről új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, egyoldalú döntésével egy alkalommal további
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti
körülménynek tekint.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós
jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az
opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.
Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az
opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban
megajánlott azonos termék árával.
Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy
a meghosszabbított szerződéses időtartamra vonatkozó mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő +30 %
mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés meghosszabbított időtartama alatt jogosult. Az opciós
joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel
teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.Az opciós tétel egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék
árával.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Réti széna beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15700000-5

További tárgyak:

15712000-2
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyházi Állatpark, 15010/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére réti széna szállítása a
közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint, 18 hónapra. 1200 db körbála réti széna, valamint 5000 db kis kockabála réti széna.
Ajánlatkérő elvárásai a szállítandó réti széna tekintetében:
&#61630; a 2021. valamint 2022. évi termésből származik (másfél évre szóló közbeszerzés esetén),
&#61630; a bálák tömörek, körbála esetén szabályos henger formájúak,
&#61630; beázástól, penésztől mentesek,
&#61630; legalább 2,5 sor háló legyen rajtuk, melyek szakadástól mentesek,
&#61630; a bálák nedvesség tartalma ne haladja meg a 15%-ot, a széna legyen, zöldszáraz,
&#61630; mentes nádtól, gyomoktól, mérgező növényektől, fás szárú növényi anyagoktól, fém és
műanyag szennyező anyagoktól,
&#61630; kisméretű bála esetén a bálák tömörek és beázástól, penésztől mentesek.
&#61630; a bálák nedvesség tartalma ne haladja meg a 15%-ot, a széna legyen, zöldszáraz, mentes nádtól,
gyomoktól, mérgező növényektől, fás szárú növényi anyagoktól, fém és műanyag szennyező anyagoktól.
Mennyiségi követelmények:
&#61630; -1,5 évre vonatkozóan 1200 db körbála rétiszéna, (120 cm átmérőjű),
&#61630; -1,5 évre vonatkozóan 5000 db kisbála rétiszéna
Részletes termék feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező minőségi feltételek
tartalmazzák.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő
műszaki paraméterek
tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények,
feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is
tehető ajánlat.
Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy
a meghosszabbított
szerződéses időtartamra vonatkozó réti széna beszerzendő mennyiségei a 18 hónapos szerződéses
időszakra vonatkozó termékek mennyiségi adataival arányos mennyiségek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a réti szénát érintő
mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.
(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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
részéről új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, egyoldalú döntésével egy alkalommal további
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti
körülménynek tekint.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós
jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az
opciós jog gyakorlására a szerződés 18 hónapos időtartama alatt jogosult.
Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az
opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban
megajánlott azonos termék árával.
Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy
a meghosszabbított szerződéses időtartamra vonatkozó mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő +30 %
mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés meghosszabbított időtartama alatt jogosult. Az opciós
joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel
teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos
termék árával.
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: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
A kizáró okok igazolása az ajánlat benyújtásakor egyszerű nyilatkozattal történik.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát
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(elektronikus űrlapon) arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)bekezdés h)-k), és m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlapon) (62.§ (1)
bek. k) pont kb)alpont). Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m)
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság
igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. Ajánlattevőnek
elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]. Ajánlatkérő
a kizáró ok hiányát a Kbt. 114/A. § szerint ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó
továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont).
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az
egyéni vállalkozók
nyilvántartásába. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a
2014/24/EU irányelv XI.melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt [Kbt.65. § (1) bekezdés c) pont]. Az alkalmassági
követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9) bekezdéseiben meghatározottak szerint lehetőség van
együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő támaszkodásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az
egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés].
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani. Az előírt igazolásokat az ajánlat részeként a Kbt. 114/A. §-a szerint be kell
benyújtani, kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek [Kbt. 69. §
(11) bekezdés], továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is alkalmazható a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint.
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:
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M.1.) Ajánlattevő valamennyi rész esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján igazolja 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, 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 a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében előírt adatokat (azaz a teljesítés
ideje év/hónap/nap szerint (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint), a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e) tartalmaznia kell olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.A referencia igazolások/
nyilatkozatok számát ajánlatkérő nem korlátozza.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az
Ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65.
§ (6) - (7) bekezdések szerint kell eljárni. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
M.1. pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek)
kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Továbbá
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában
felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban)összesen az:
1. rész esetében legalább 15.000 kg, állatok etetéséhez szükséges fagyasztott termék, a
2. rész esetében legalább 4.000 db bála réti széna szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával, mely több szerződés útján is igazolható. Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
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:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér: Mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként az adott egyedi megrendelésre
vetített összeg nettó 1 %-a. A nyertes ajánlattevő (eladó) 10 naptári napot meghaladó késedelme esetén
az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani. A késedelmi kötbér kumulált összegének
felső határa a mindösszesen nettó ajánlati ár (mindösszesen szerződés nettó ellenérték) 15 %-a.
Hibás teljesítés esetén Vevő választása szerint szavatossági igényt érvényesíthet vagy hibás teljesítési
kötbérre jogosult, Eladó kártérítési felelősséggel is tartozik Vevő felé. A hibás teljesítési kötbér mértéke
15 %, alapja az adott egyedi megrendelés nettó szállítási díja.Meghiúsulási kötbér: A szerződés nyertes
ajánlattevő felelősségi körébe eső meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke a mindösszesen nettó ajánlati ár (mindösszesen szerződés nettó ellenérték)
15%-a. Alkalmazandó a Ptk. 6:187. § (1) és (2).
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Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a HUF. Ajánlatkérő
az ellenértéket a teljesítést (az adott szállítást érintő) követően utólag egyenlíti ki. Ajánlatkérő minden
szállítást követően egy számlát fogad el. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen
kiállított számlákat a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő
bankszámlájára történő banki átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §(1)-(2) bekezdései alapján.A számla fizetési
határideje 30 nap. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (10)-(11) bekezdésekben foglaltakra,
továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés és a Kbt. 143.§ (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okokra
is. A késedelmi kamatra a Ptk.6:155. § (1) bekezdése az irányadó. A részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Karakterkorlát miatt a VI.3.4) pont további folytatása:
A VI.3.4) 1.) pont szerinti, a közbeszerzés 1. esetében az ajánlatba ajánlattevő által becsatolandó
termékleírással
kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban a közbeszerzés 1. része esetében
az egyes termékkel kapcsolatban előírt paraméterek körében megadott valamennyi paraméter előírásokat
az érvényes ajánlattétel feltételeként a megajánlott termékeknek teljesíteniük kell. Az ajánlattevő
által megadott paramétereket a csatolandó termékleírásból ellenőrzi az ajánlatkérő, tehát a leírásnak
oly mértékben teljes körűnek kell lennie, hogy az ellenőrzést az ajánlatkérő abból valamennyi előírt
paraméterre elvégezhesse.
21. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt.117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött,önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt.117.§(2) bek. alapján az önállóan
kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti
eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: -1.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72.§-a szerinti
rendelkezéseket,valamint a 73.§(2) bek.-t.
AK az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban,valamint
közb.dokumentumokban meghatározott feltételeket.A felhívás módosított elemeiről,ill.a
közb.dokumentum módosított elemeiről vagy - amennyiben a közb.dokumentum módosítása
nagyobb terjedelmű - a közb.dokumentum módosításának tényéről és a módosított közb.dokumentum
rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről,beszerzési helyéről egyidejűleg és közvetlenül AK
tájékoztatja azokat a gazd.szereplőket,akik AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.Az eljárást
megindító felhívás,valamint közb.dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi határidőt AK
meghosszabbíthatja oly módon,hogy megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez.AK
a felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja,melyről egyidejűleg, közvetlenül
tájékoztatja azokat a gazd.szereplőket,akik AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő
tájékoztatást kértek. Kieg.tájékoztatás nyújtására Kbt.56.§(1)-(6)bek-ben foglaltak - Kbt.114.§(6)bek.-ben
foglalt eltérésekkel az irányadóak. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb ajánlattételi határidő
lejárta előtt 5 nappal lehet benyújtani.
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
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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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:
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
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.)Ajánlathoz csatolni kell az adott rész szerinti valamennyi termék esetében azok magyar nyelvű
termékleírásait a közb. dok.-ban(termék leírásban) meghatározott tartalommal,melyből egyértelműen
megállapítható kell legyen az előírt műszaki specifikációnak való megfelelés,valamint feltüntetésre
kell,hogy kerüljön benne a megajánlott áru konkrét típusmegjelölése,annak származási helye, valamint az adott termékre vonatkozó a műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek megfelelő - valamennyi
műszaki paramétere,mely termékleírás szakmai ajánlatnak minősül.
2.)AK korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a közbeszerzési
dokumentumok
elérhetőségét EKR rendszerben. EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges.Az
EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://
ujvilag.gov.hu/ekr.
3.)Az ajánlatok benyújtása EKRben elektronikus úton történik.
4.)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak.
5.)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2) bek.
szerint.
6.)A Kbt.66.§(5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11.§(1)bek. alapján
elektronikus űrlap kitöltésével történik.
7.)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjában foglaltakról.A nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell!
8.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd,
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
9.)Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő középeurópai idő szerint értendő.
10.)Közös ajánlattétel esetén felhívjuk figyelmet a Kbt.35.§ és 41/A.§-ban foglaltakra.
11.)AK 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 30.§(4)bek.-re hivatkozással jelzi,hogy jelen felhívásban a szerződés
teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3)pont esetében.
12.)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(5)bekezdését.
13.)Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést.A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt
szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131.§(4) bek.
szerint eljárva.
14.)FAKSZ:dr.Kovács Krisztina (lajstromszáma:00444).
15.)Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,végrehajtásai rendeletei,e-Kr.
irányadó.
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16.)Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(5) bek. tekintetében rögzíti, hogy ajánlatkérő igényeinek kizárólag a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg,és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további
minőségi jellemzők nem,csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
17.)Ajánlattevő köteles ajánlatába becsatolnia a közbeszerzési dokumentumok részét képező
kereskedelmi árajánlatot.
18.)Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban Kbt.,valamint a közbeszerzési
dokumentum által előírt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat.
19)Ajánlatkérő Kbt.75.§(6)bek.alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e)
pontját.
20)Ajánlatkérő kizárja Kbt.35.§(9)bek.alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös
ajánlattevők tekintetében.
21)Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt
megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Agrárminisztérium (0516/2022)
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: Agrárminisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15305679241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Károly
Telefon: +36 305565017
E-mail: kozma.karoly@am.gov.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.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: Környezetvédelem, egyéb tevékenység
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kecskemétre történő dolgozói személyszállítás
Hivatkozási szám: EKR001493702021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

907

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság munkatársainak
Kecskemétre történő napi
munkába szállítása autóbusszal minden munkanapon az alábbiak szerint:
• dolgozói személyszállítás a Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon: összesen 9 fő.
• dolgozói személyszállítás a Iklad – Kecskemét – Iklad útvonalon: összesen 7 fő.
A személyszállítás az alábbi útvonalon történik napi rendszerességgel minden munkanapon:
A dolgozói személyszállítás két útvonalon valósul meg.
Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Budapest, Deák tér – Budapest, Népliget – Budapest, Határ út – Kecskemét, Ipoly u. 1/A.,
• visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/A. – Budapest, Határ út – Budapest, Népliget – Budapest, Deák tér
útvonalon.
Iklad – Gödöllő – Gyömrő – Kecskemét útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Iklad, Polgármesteri Hivatal - Gödöllő Vasútállomás - Gyömrő, Posta (buszmegálló) –
Kecskemét, Ipoly utca 1/a, • visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/a - Gyömrő, Posta (buszmegálló) - Gödöllő
Vasútállomás - Iklad, Polgármesteri Hivatal útvonalon.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevőnek nyertessége esetén vállalni kell, hogy a gépjárművek
a szerződésben megjelölt személyszállítási szolgáltatás nyújtására műszakilag és jogszabályban foglalt
feltételeknek figyelembevételével is alkalmasak, érvényes műszaki vizsgával, továbbá a forgalomban
való részvételhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkeznek, továbbá a gépjárművek érvényes
felelősségbiztosítással és a gépjárművezetők szerződésben megjelölt gépjárművek vezetésére jogosító
érvényes gépjárművezetői engedéllyel (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) rendelkeznek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 29911500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Kecskemétre történő dolgozói személyszállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Budapest – Kecskemét – Budapest oda-vissza útvonal és Iklad –
Kecskemét- Iklad oda-vissza útvonal
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság munkatársainak
Kecskemétre történő napi munkába szállítása autóbusszal minden munkanapon az alábbiak szerint:
• dolgozói személyszállítás a Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon: összesen 9 fő.
• dolgozói személyszállítás a Iklad – Kecskemét – Iklad útvonalon: összesen 7 fő.
A személyszállítás az alábbi útvonalon történik napi rendszerességgel minden munkanapon:
A dolgozói személyszállítás két útvonalon valósul meg.
Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Budapest, Deák tér – Budapest, Népliget – Budapest, Határ út – Kecskemét, Ipoly u. 1/A.,
• visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/A. – Budapest, Határ út – Budapest, Népliget – Budapest, Deák tér
útvonalon.
Iklad – Gödöllő – Gyömrő – Kecskemét útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Iklad, Polgármesteri Hivatal - Gödöllő Vasútállomás - Gyömrő, Posta (buszmegálló) –
Kecskemét, Ipoly utca 1/a, • visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/a - Gyömrő, Posta (buszmegálló) - Gödöllő
Vasútállomás - Iklad, Polgármesteri Hivatal útvonalon.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevőnek nyertessége esetén vállalni kell, hogy a gépjárművek
a szerződésben megjelölt személyszállítási szolgáltatás nyújtására műszakilag és jogszabályban foglalt
feltételeknek figyelembevételével is alkalmasak, érvényes műszaki vizsgával, továbbá a forgalomban
való részvételhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkeznek, továbbá a gépjárművek érvényes
felelősségbiztosítással és a gépjárművezetők szerződésben megjelölt gépjárművek vezetésére jogosító
érvényes gépjárművezetői engedéllyel ((Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) rendelkeznek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott egyik szakember
személyszállítás területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott másik szakember személyszállítás területén
szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20.1-2016.
II.2.9) További információ:
1) Az ajánlati ár értékelési szempont az alábbi elemeket tartalmazza:
1.1. alszempont: A Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon történő dolgozói személyszállítás
munkanaponkénti nettó vállalkozói díja (nettó HUF/munkanap) súlyszám: 35
1.2. alszempont: Iklad - Kecskemét – Iklad útvonalon történő dolgozói személyszállítás munkanaponkénti
nettó vállalkozói díja (nettó HUF/munkanap) súlyszám: 45
2) A felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdő időpont vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy az
csak a hirdetmény technikai feladhatósága érdekében került rögzítésre tervezett dátumként, amely a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére tekintettel változhat.
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:
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23159 / 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: Kecskemétre történő dolgozói személyszállítás
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: 2022/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
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: 12
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27217326219
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29911500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
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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: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27217326219
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
Hivatalos név: Orange Coach Kft
Nemzeti azonosítószám: 12074475243
Postai cím: Űllöi Út 308
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12074475243
Hivatalos név: Perszon 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13577490241
Postai cím: Visegrádi Utca 82/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13577490241
Hivatalos név: Pannon Busz-Rent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14055223202
Postai cím: Nárcisz Utca 33
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14055223202
Hivatalos név: MAMOKA Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25392764207
Postai cím: Álmos vezér Utca 50.
Város: Mór
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25392764207
Hivatalos név: Fetáz Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: 23664850211
Postai cím: Attila Utca 33
Város: Dorog
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2510
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23664850211
Hivatalos név: SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11423216203
Postai cím: Béla király Utca 7.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11423216203
Hivatalos név: Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
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Nemzeti azonosítószám: 12175057241
Postai cím: Ringató Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12175057241
Hivatalos név: Császár Busz Kft
Nemzeti azonosítószám: 13061225211
Postai cím: Vörösmarty Utca
Város: Bajna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13061225211
Hivatalos név: V.Ber Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14515600203
Postai cím: Kőhíd Utca 13. fszt. 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515600203
Hivatalos név: INFINITOURS Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13446550211
Postai cím: Retek Utca hrsz 0371/12.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446550211
Hivatalos név: Obusz Travel Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25092079213
Postai cím: Avar Utca 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25092079213
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
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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:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Történeti Múzeum (0783/2022)
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: Budapesti Történeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15490634241
Postai cím: Szent György Tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Láng Orsolya
Telefon: +36 202533541
E-mail: lang.orsolya@aquincum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btm.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: Országos múzeum
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Aquincumi Limesszakasz örökségének hasznosítása
Hivatkozási szám: EKR000679602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„AZ ÓBUDA-AQUINCUMI RÓMAI LIMESSZAKASZ ÖRÖKSÉGÉNEK KOMPLEX TURISZTIKAI CÉLÚ
HASZNOSÍTÁSA – az Aquincumi Múzeum – Látványsétány kialakítása I. ütem” vállalkozási szerződés
keretében az alábbi részek tekintetében:
1. rész: Látványsétány kialakítása I. ütem
2. rész: Kiállítótér kialakítása
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munkák örökségvédelmi engedély köteles
tevékenységek, ennek megfelelően az örökségvédelmi engedély rendelkezésre bocsátására is sor kerül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 340168991 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Látványsétány kialakítása I. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1

917

Kiegészítő szójegyzék

45111290-7
45261400-8
45262210-6
45262300-4
45262522-6
45262650-2
45310000-3
45312310-3
45410000-4
45421160-3
45441000-0
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Történeti Múzeum – Aquincumi Múzeum H-1031 Budapest,
Záhony utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Aquincumi Limesszakasz örökségének hasznosítása – 1. rész: Látványsétány
kialakítása I. ütem
Az I. ütemmel érintett területek műemléki törzsszám: 15222, 15287, 15288, Lelőhely azonosító: 30913,
31505, 37522, 45629, 45778 (Lásd. BFKH Örökségvédelmi Határozat BP-01/007/02396-5/2018)
„AZ ÓBUDA-AQUINCUMI RÓMAI LIMESSZAKASZ ÖRÖKSÉGÉNEK KOMPLEX TURISZTIKAI CÉLÚ
HASZNOSÍTÁSA – az Aquincumi Múzeum – Látványsétány kialakítása I. ütem” projekt az AQUINCUMI
MÚZEUM és RÉGÉSZETI PARK hosszú távú fejlesztésének I., Szentendrei úti szakaszára (l. ütem terület)
vonatkozó közterület és múzeumi terület átalakítás, járdabővítés és kerítés építési kiviteli terveinek
elkészítése, új kapuépítménnyel, betekintő-teraszokkal és pavilonokkal, valamint a parkoló átépítése.
A tervezett építészeti elemek, építmények egyike sem minősül épületnek. A tervezett építmények
rendeltetése új köztér, gyülekezőtér, járda, kerítés, kapu, betekintő teraszok és pavilonok, információs falak
és parkoló.
Az AQUINCUM régészeti lelőhelynek minősül.
A nyertes ajánlattevő feladata a Budapesti Történeti Múzeum, „AZ ÓBUDA-AQUINCUMI RÓMAI
LIMESSZAKASZ ÖRÖKSÉGÉNEK KOMPLEX TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA – az Aquincumi Múzeum –
Látványsétány kialakítása I. ütem” kivitelezési feladatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében, a
következők szerint:
Teljesítés helyszíne: Budapesti Történeti Múzeum - Aquincumi Múzeum területe
H-1031 Budapest, Záhony utca 4. hrsz.: 19343/7, 19343/8 és 19458/2
Szentendrei út (járdafelület) hrsz.: 19396
Záhony utca (járdafelület) hrsz.: 19359/3
Keled út (járdafelület) hrsz.: 19342
Felújítás alapterülete: bruttó 2130 (m2)
Nyertes Ajánlattevő feladata az 1. rész tekintetében:
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1. Bontási feladatok:
- meglévő aszfalt járdaburkolat bontása (pályaszerkezettel), 26,8 m³
- térkő bontása (30 cm vtg-ban) 1381 m²
- zúzottkő burkolat bontása (50 cm vtg-ban) 381 m³
- múzeum kerítéseinek bontása, 86,6 fm
- hirdetőoszlop bontása, 1 db
- tűzcsap áthelyezése 1 db
- Hadrianus szobor áthelyezése 1 db
2. Földmunkák és alapozás kiviteli feladatok:
- munkagödör földkiemelés 462,3 m³
- járdaburkolat alapozási munkái, 2260 m²
- védett kapu és Dromosz alapozási munkái (sávalap), 5,9 m³
- pontalapok készítése 13,6 m³.
3. Szerkezetépítés kiviteli feladatok:
- a Kapu, illetve a felvezető szakasz és liget kerítés és felmenő szerkezeteinek monolit vasbeton falak
készítésének munkái (beton falakban, látszóbeton) 75 m³
4. Aljzatok és burkolatok kiviteli feladatok:
- Aszfalt burkolat készítése 52,5 m²
- Térkő burkolat készítése 2766 m²
- Bazalt kockakő burkolat készítése 64 m²
5. Vízszigetelés kiviteli feladatok:
- járdalemez kent szigetelési munkái 38,1 m²
- Kapu tető kent vízszigetelési munkái 36 m²
- attikán fóliabádogozás munkái 25,9 fm
6. Lakatos kiviteli feladatok:
- lakatos konszignáció szerint: lamellák, kapuk - úszó kapuk, díszlemezek, hirdetőoszlop, konzolok,
járdarács, esővédő lemez, felirat és biciklitároló készítése.
7. Szobrászati kiviteli feladatok:
- Bronzkapu szárnyának bronz burkolata Bojti Márton szobrászművész munkái. 6 db
- Belső Dromosz esővédő lemezeinek feliratai Bojti Márton szobrászművész munkái. 41,4 m²
8. Mozgó szerkezetek kiviteli feladatok:
egyedi Kapu munkái. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó pontos mennyiségi adatok meghatározásra a
kiviteli tervekben, az árazatlan költségvetésben és a részletes műszaki leírásban került sor.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá közmű átalakítás ill. erős-és gyenge áramú hálózatok kiépítése.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, de a teljesítési helyszín látogatási időben bejárható.
Nyertes Ajánlattevő köteles az általa elvégzett munka minőségéért 36 hónap jótállási, illetve a hatályos
jogszabályokban előírt szavatossági kötelezettséget vállalni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra,
annak előírásait alkalmazza.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői
névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő
kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása
a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást, tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli
tervdokumentáció 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. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 30
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2 2.1. EMF III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton
felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hó, max. 36 hó) 10
3 2.2. EMF III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton
felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hó, max. 36 hó) 10
4 2.3. EMF III.1.3) M2.4) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton
felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hó, max. 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó HUF) *tartalékker.-el növelt / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.2.-17-2018-0001
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítótér kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212312-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Történeti Múzeum - Aquincumi Múzeum területe, H-1031
Budapest, Záhony utca 4. hrsz.: 19343/7, 19343/8 és 19458/2, Szentendrei út (járdafelület) hrsz.: 19396,
Záhony utca (járdafelület) hrsz.: 19359/3, Keled út (járdafelület) hrsz.: 19342
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Aquincumi Limesszakasz örökségének hasznosítása – 2. rész: Kiállítótér kialakítása
Műemléki törzsszám: 15287, Műemléki azonosító: 387
Az új állandó kiállítás belsőépítészeti kialakítása a következő területeket érinti: „ELMŰ” épület
pinceszintjének három helyisége – bevezető tér és foglalkoztató (korábban előtér és olvasó szoba), illetve
virtuális élménytér.
A kiállító terekben a bontási terven jelölt válaszfal, illetve gipszkarton elő-tétfalak elbontásra kerülnek,
illetve az új világítási rendszer és gépészeti korszerűsítés miatt az álmennyezetek is bontásra kerülnek és
új gipszkarton álmennyezetek kerülnek beépítésre, figyelembe véve a meglévő gépészeti és elektromos
rendszert is. Az álmennyezetek alsó síkjának meghatározása a gépészeti rendszer pontos ismeretében, a
kiviteli terv része.
A világítástechnika mindhárom térben korszerűsítést igényel.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá gépészeti munkák ill. erős-és gyenge áramú hálózatok kiépítése.
Az egységes megjelenés érdekében minden helyiségben vinyl burkolat kerül lefektetése a meglévő
greslap burkolatra, amely a nagy kiállító térben egyúttal fogadni tudja a padlógrafikát is.
A korábbi olvasó szoba megszüntetésével, és válaszfalának elbontásával egy nagyobb előteret kapunk,
ahol kényelmesen megállhat egy csoport. A tér egységessége, és az új installáció miatt a korábbi olvasó
szoba ablakai is elfalazásra kerülnek.
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Az előtérbe tervezett kiállítási anyag gipszkarton falba épített, MDF szerkezetű vitrinekben kerül
bemutatásra, illetve itt kap helyet részben szeparálva a múzeumi foglalkoztató helyiség, amely egyszerre
14 fő számára biztosít helyet a foglalkozások megtartására korszerű digitális eszközökkel.
Az olvasó szoba funkció átkerül a nagy kiállítótérbe. A helyiségbe kerülő bútorzat a funkcióhoz
alkalmazkodva fontos, hogy kényelmes legyen, ezért AK karfás, textil / textilbőr huzatos fotelek
elhelyezését várja el.
A nagy kiállító térben AK elvárása a középső, oszlopok közötti térrész gipszkarton álmennyezettel való
kiegészítése, ami fogadni tudja az világítástechnikát és az előadásokhoz szükséges eszközöket (projektor,
beépíthető motoros vetítővászon).
Itt, a tér a térben elvét követve ellipszis alaprajzú gipszkarton válaszfalak építésével egy római
legiotábor kerül bemutatásra külső és belső épületre-konstrukciók grafikai és 3D-s megjelenítése által.
A bemutatandó homlokzatrekonstrukciók 3D-s modellben rekonstruált grafikai felületek formájában
jelennek meg. Az épületek külső megjelenítése a tér adottságainak köszönhetően, nagyjából valósághű
méretekkel érzékeltethető.
A rekonstrukciót bemutató körpanoráma kiegészülne bizonyos épületek analógiáit bemutató projektoros
vetítéssel is.
Néhány enteriőr (katonai fürdő, katonai barakk, Mithras-szentély) részleges bemutatására is sor kerül,
illetve kiegészül 3D-s rekonstrukcióval, ami VR-szemüveggel lesz megtekinthető Előbbi feladat elvégzése
grafikus szakértelmet is igényel.
A kiállító tér egyúttal alkalmas kell, hogy legyen előadások, konferenciák megtartására, ezért a középső
térrészben kérjük csak mobil bútorok elhelyezését. A székek megfelelő tárolására tervezzük egy széktároló
szekrény kialakítását, amely harmonika ajtóval határolódna el a közlekedő tértől. A szekrény ajtaja grafikai
felületként hasznosítható, hogy a kiszolgáló terek felől érkező látogatók és dolgozók ne egy semleges
felületet lássanak, hanem utalást a kiállításra.
Teljesítés helyszíne: Budapesti Történeti Múzeum - Aquincumi Múzeum területe
H-1031 Budapest, Záhony utca 4. hrsz.: 19343/7, 19343/8 és 19458/2
Felújítás alapterülete: bruttó 260 (m2)
Nyertes Ajánlattevő feladata a 2. rész tekintetében:
1. Új állandó kiállítás építése:
- Belső gipszkarton falak, előtét falak és álmennyezetek bontási munkái. 226 m²
- Új gipszkarton falak, előtét falak és álmennyezetek építési munkái. 516 m²
- Belső világítástechnika korszerűsítési munkái. 1 egység
- Belső burkolási munkái 241 m²
- Berendezési tárgyak:
- székek 15 db
- karfás fotel 6 db
- egyedi méretű asztal 7 db
- egyedi polc 4 db
- egyedi posztamens 3 db
- szekrény 2db
- pad 1 db
- Installációs feladatok
Az egyes feladatokhoz kapcsolódó pontos mennyiségi adatok meghatározásra a kiviteli tervekben, az
árazatlan költségvetésben és a részletes műszaki leírásban került sor.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, de a teljesítési helyszín látogatási időben bejárható.
Nyertes Ajánlattevő köteles az általa elvégzett munka minőségéért 36 hónap jótállási, illetve a hatályos
jogszabályokban előírt szavatossági kötelezettséget vállalni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra,
annak előírásait alkalmazza.
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Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői
névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő
kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása
a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást, tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli
tervdokumentáció 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. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 30
2 2.1. EMF III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton
felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hó, max. 36 hó) 10
3 2.2. EMF III.1.3) M2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton
felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hó, max. 12 hó) 10
4 2.3. EMF III.1.3) M2.4) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton
felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése:min. 0 hó, max. 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár(nettó HUF)*tartalékker.-el növelt ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.2.-17-2018-0001
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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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:
13868 / 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: Látványsétány kialakítása I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24238278213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL) www.everling.hu
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213
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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:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 340168991
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24238278213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213
Hivatalos név: Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24253680241
Postai cím: Tátra Utca 5. A. ép. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24253680241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Kiállítótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás II. része tekintetében az ajánlattétel határidőig egyetlen ajánlat érkezett be (a Narmer Építészeti
Stúdió Bt. részéről), amely tartalmazott olyan hiányosságokat, amelyek indokolttá tették, hiánypótlási felhívás
kiküldését, azonban a hiánypótlási határidőig az érintett Ajánlattevő nem hiánypótolt, így Ajánlatkérő az ajánlatát
érvénytelenné nyilvánította a V.1.4) pontban foglaltak szerint. Előbbiekre figyelemmel, mivel az eljárás II. rész
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő az eljárás II. részét eredménytelenné
nyilvánította.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

925

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Narmer Építészeti Stúdió Bt.
Nemzeti azonosítószám: 20626510241
Postai cím: Homoktövis Utca 123. 1.em.5.
Város: BUDAPEST IV
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20626510241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
(a) Az V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét,
címét, adószámát és KKV minősítését:
I. rész tekintetében:
Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2117 Isaszeg, Aulich Utca 3.
Adószám: 24238278213
KKV minősítés: Kisvállalkozás
Sportpark Magyarország Kft.
1136 Budapest Tátra Utca 5. A. ép. al. 2.
Adószám: 24253680241
KKV minősítés: Mikrovállalkozás
II. rész tekintetében:
Narmer Építészeti Stúdió Bt.
1048 Budapest, Homoktövis Utca 123. 1.em.5.
Adószám: 20626510-2-41
KKV minősítés: Kisvállalkozás
(b) A V.2.4) pont kiegészítésként Ajánlatkérő közli, hogy a feltüntetett összeg magában foglalja az 5%-os
tartalékkeret is.
(b) Az V.1) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárás eredménytelenné nyilvánításának indokát a II.
rész tekintetében:
Az eljárás II. része tekintetében az ajánlattétel határidőig egyetlen ajánlat érkezett be (a Narmer Építészeti
Stúdió Bt. részéről), amely tartalmazott olyan hiányosságokat, amelyek indokolttá tették, hiánypótlási
felhívás kiküldését, azonban a hiánypótlási határidőig az érintett Ajánlattevő nem hiánypótolt, így
Ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, erre figyelemmel pedig, mivel az eljárás II. rész
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő az eljárás II. részét a Kbt. 75. § (1)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Debreceni Egyetem (0726/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seregi Dóra
Telefon: +36 5251270074490
E-mail: seregi.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-1086 Teleszkópos rakodógép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001504282021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

929

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44614310-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db új teleszkópos rakodógép beszerzésére a Debreceni Egyetem
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet, Látóképi
Növénytermesztési Kísérleti Telep részére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36700000 (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: DEK-1086 Teleszkópos rakodógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44614310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság,
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet, Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep: 4002 Debrecen,
Péterfia dűlő 0319/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet,
Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep részére 1 db új teleszkópos rakodógép beszerzése.
Főbb műszaki specifikációk:
Emelési magasság: min. 6,0 m
Max. emelési kapacitás: min. 3500 kg
Teherbírás max. emelési magasságban: min. 3500 kg
GÉM előrenyúlás: min. 3 m
Teherbírás max. előrenyúlásnál: min. 1500 kg
Gém lengéscsillapítás: igen
Motorteljesítmény: min. 125 LE
Axiáldugattyús szivattyú
Hidraulikus teljesítmény: min. 140 liter/perc
Légkondicionált vezetőfülke
Pneumatikus vezetőülés
Automatikus hűtőtisztító rendszer
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét nevét, típusát, gyártóját, valamint származási
helyét.
Jótállás időtartama: Nyertes Ajánlattevő a teljesítéstől számított 24 hónap időtartamban - amennyiben a
rakodógép éves használata nem haladja meg az 1000 üzemórát - jótállást vállal a Szerződésben, illetve a
Ptk. 6:171-173. §-aiban foglaltak szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén az árut átadni, az áru üzembe helyezési és beállítási
feladatainak ellátására, valamint Ajánlatkérő által kijelölt személyek részére a betanítást elvégezni az áru
üzembe helyezését követő 5 munkanapon belül.
Nyertes Ajánlattevő köteles az árut munkavégzésre kész állapotban (kenőanyaggal feltöltve, a szükséges
beállításokat elvégezve), a közúti közlekedésre vonatkozó műszaki vizsgával átadni a Ajánlatkérő részére.
Nyertes Ajánlattevő köteles továbbá az árut mezőgazdasági vontatóként 40 km/óra sebességre, közúti
forgalomra vizsgáztatva, rendszám nélkül, de a forgalomba helyezéshez és a rendszám kiváltásához
szükséges valamennyi dokumentációval együtt átadni a Vevő részére. Az árunak rendelkeznie kell a
közúti forgalomba helyezés valamennyi műszaki követelményével, berendezésével, felszerelésével és
tartozékával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely
alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani
az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
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kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teherbírás max. előrenyúlásnál az előírt 1500 kg felett (legkedvezőtlenebb 0 kg,
legkedvezőbb 200 kg) 10
2 Hidraulikus teljesítmény az előírt 140 liter/perc felett (legkedvezőtlenebb 0 liter/perc, legkedvezőbb 20
liter/perc) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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:
Csak olyan eszközök ajánlhatóak meg, amelyek gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
Az ajánlat részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont. Az értékelési szempontok és módszereik: ajánlati ár esetén fordított arányosítás;
minőségi kritérium esetén:egyenes arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta
KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szerint a termékleírást tekinti a megajánl. alátám.
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
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23797 / 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: DEK-1086 Teleszkópos rakodógép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/10 (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: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 11376956203
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: kovacst@axial.hu
Telefon: +36 303764207
Internetcím(ek): (URL) www.axial.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 11376956203
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
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:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147.
11376956-2-03
Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147.
11376956-2-03
Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

935

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (0085/2022)
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: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: 15329114242
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Páll-Ferenczi Erzsébet
Telefon: +36 15502714
E-mail: erzsebet.pall-ferenczi@emet.gov.hu
Fax: +36 15502859
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emet.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: támogatáskezelés
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:
EMET telephelyén tűzjelző rendszer kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001374582021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45312100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. szám alatti telephelyén integrált
tűzjelző rendszer kivitelezése és karbantartása engedélyezési és kiviteli dokumentáció szerint elektronikus
építési napló vezetésével
Vállalkozó feladata különösen:
• a meglévő rendszer bontása
• 367 darab multiszenzoros tűzérzékelővel kialakított rendszer terv szerinti kivitelezése, programozása,
beüzemelése
• üzempróbák elvégzése
• katasztrófavédelem és tűzoltóság helyszíni bejárásának intézése
• hatósági átadásának lebonyolítása, felügyelő hatóság jóváhagyó jegyzőkönyvének beszerzése
• az érintésvédelmi mérés elkészítése
• kezelő személyzet betanítása
• jótállás időszak alatt évi 2 alkalommal karbantartás
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: EMET telephelyén tűzjelző rendszer kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45312100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. szám alatti telephelyén integrált
tűzjelző rendszer kivitelezése és karbantartása engedélyezési és kiviteli dokumentáció szerint elektronikus
építési napló vezetésével
Vállalkozó feladata különösen:
• a meglévő rendszer bontása
• 367 darab multiszenzoros tűzérzékelővel kialakított rendszer terv szerinti kivitelezése, programozása,
beüzemelése
• üzempróbák elvégzése
• katasztrófavédelem és tűzoltóság helyszíni bejárásának intézése
• hatósági átadásának lebonyolítása, felügyelő hatóság jóváhagyó jegyzőkönyvének beszerzése
• az érintésvédelmi mérés elkészítése
• kezelő személyzet betanítása
• jótállás időszak alatt évi 2 alkalommal karbantartás
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati 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. A teljesítésbe bevonni kívánt Beépített tűzjelző berendezés tervezői
szakterület (TUJ betűjelű) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakember 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozó díj (nettó HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5.) Értékelési szempontok rovat folytatása annak karakterkorlátjára tekintettel :
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A teljesítésbe bevonni kívánt a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott Beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterület (TUJ
betűjelű) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakember beépített tűzjelző
berendezések tervezése terén szerzett tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap, max. 120
hónap)
A VI.3.6) pontjának folytatása annak karakterkorlátjára tekintettel:
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere az
1. részszempont tekintetében a következő:
Az 1. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a
maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal.
A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.] 1. számú
melléklet A) 1. aa) pont szerinti fordított arányosítás módszere.
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsőhatára (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
P = Alegjobb (Pmax- Pmin) + Pmin = Alegjobb x 10 + 0
Avizsgált Avizsgált
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere a 2., részszempont
tekintetében a következő:
A 2. részszempont esetében az Ajánlatkérő azon ajánlatokra, amelyek 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 ajánlatokra pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső
határával megegyező pontszámot adja. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb
és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának
megfelelően kerül pontozásra.
A módszer a Miniszterelnökség által kiadott Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához elnevezéssel kiadott útmutatójának 2. pontja
szerinti "A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározás" módszere.
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsőhatára (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték,
amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P = (Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax- Pmin) + Pmin
(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: EMET telephelyén tűzjelző rendszer kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● 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].;
Figyelemmel arra, hogy a legkedvezőbb, és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata érvénytelen, az
igazolható rendelkezésre álló fedezet összege pedig nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelési
sorrendben következő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12097476243
Postai cím: Major Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12097476243
Hivatalos név: Dat-Golf Mérnöki Szolgáltató és Távközlési Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12251746241
Postai cím: Vöröstorony Lejtő 16/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12251746241
Hivatalos név: VELOX-Vill Erős- és Gyengeáramú Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22649665242
Postai cím: Pongrác Út 9/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22649665242
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:
2021/11/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18§-ban meghatározott információk:
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Dat-Golf Mérnöki Szolgáltató és Távközlési Kft., 1025 Budapest, Vörösmarty Lejtő 16/b.
12251746-2-41
VELOX-Vill Erős- és Gyengeáramú Kft.
1101 Budapest, Pongrác Út 9/b.
22649665-2-42
TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1119 Budapest,Major utca 61.
12097476-2-43
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

943

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0638/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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:
Távhővezetéki hibaelhárítási, karbantartási munkák
Hivatkozási szám: EKR001602212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya Távhővezetéki rendszeren hibaelhárítási, karbantartási
munkák és kapcsolódó feladatok elvégzése szükség szerint tervezéssel.
A Fővárosi Vízművek Zrt. a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. által üzemeltetett távhővezetéki hálózaton
elvégzendő hibaelhárítási és karbantartási munkákhoz, mélyépítési és gépészeti kivitelezésekhez kíván
alvállalkozót bevonni tervezői művezetéssel a BKM FŐTÁV divízió által üzemeltetett hőtermelő és hőátadó
létesítményeken belül valamint távvezetéki hálózaton.
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 149.000.000,-Ft keretösszegben,
melyből AK 70% értékben vállal kötelezettséget lehívásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben
rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy
ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
A részletes feladat leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
V.2. pont folytatása:
9. AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 11§ és 26. §-ai szerint előírja, hogy AT-ként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk)
építés-, és szerelésbiztosítás (C.A.R./E.A.R.) tartalmú, annak II. fejezete tekintetében káreseményenként
legalább 5 000 000 HUF és időszakonként (évente) legalább 20 000 000 HUF kártérítési limittel és tervezési
tevékenységre kiterjedő káreseményenként legalább 3 000 000 HUF és évenként legalább 5 000 000 HUF
fedezeti értékű rendelkező FB-i szerződéseket kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni,
valamint a fedezetigazolást bemutatni.
Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább
az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja az 5.000.000,Ft/káresemény, azaz ötmillió forint/káresemény és 20.000.000,- Ft/év, azaz húszmillió forint/év összeget.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

945

A biztosításnak ki kell terjednie:
— a szerződésen kívül okozott károkra,
— harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
— a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
— kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
— üzemi baleset felelősségbiztosításra,
— vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
— a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.
Fentieken túl AK előírja, hogy nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen üzemi baleset FB-sal is (munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve építőipari
tevékenységre, akár kombinált felelősségbiztosítás részeként).
Nyertes AT-nek a biztosítások kapcsán, a kötvényeken kívül szükséges a fedezetigazolásokat (díjfizetési
igazolásokat) is átadnia AK részére, amelyekből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyeken
szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél
a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott fedezetigazolásokon szereplő díjrendezettség vége előtt
újabb fedezetigazolásokat bemutatni, amelyek legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig
biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségeinek eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő
kiterjesztéséről az AT-nek ajánlatukban (szándék) nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden
esetben tartalmaznia kell az előírt értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén – amennyiben a közös AT tagok nem önállóan rendelkeznek C.A.R./E.A.R. vagy
általános és szolgáltatói FB-sal – az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és
szolgáltatói felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben
azonban a biztosítás hatálya ki kell, hogy terjedjen a közös AT-k minden tagjára is („együttbiztosítotti”
záradék), azaz a közös AT-k minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban.
A munkáltatói felelősségbiztosítással közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a közös AT-k
minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell rendelkeznie. A FB-nak a keretmegállapodás hatályát követő
60. napig fenn kell állnia és fedezetet nyújtania az esetleges káreseményekre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 149000000 (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: Távhővezetéki hibaelhárítási, karbantartási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: a BKM Nonprofit Zrt. mindenkor hatályos engedélyében meghatározott
szolgáltatási és üzemeltetési területén, Budapest és Pest megye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya Távhővezetéki rendszeren hibaelhárítási, karbantartási
munkák és kapcsolódó feladatok elvégzése szükség szerint tervezéssel.
A Fővárosi Vízművek Zrt. a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. által üzemeltetett távhővezetéki hálózaton
elvégzendő hibaelhárítási és karbantartási munkákhoz, mélyépítési és gépészeti kivitelezésekhez kíván
alvállalkozót bevonni tervezői művezetéssel a BKM FŐTÁV divízió által üzemeltetett hőtermelő és hőátadó
létesítményeken belül valamint távvezetéki hálózaton.
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 149.000.000,-Ft keretösszegben,
melyből AK 70 % értékben vállal kötelezettséget lehívásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben
rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy
ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés
teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
A részletes feladat leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónap) AK által kötelezően előírt 24 hónapos
jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (egész hónapban megadva minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta
meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: AK a Kbt.61.§ (4) bekezdése
szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és műszakilag/szakmailag
ésszerűtlennek ítéli meg annak részekre bontását tekintettel arra, hogy a feladatok megoldásánál
tekintettel kell lenni arra, hogy a távhő-rendszer egységes műszaki rendszert képez.
3) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg: AK az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget
tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73.§ (6) bek. c) pontjával összhangban:
o Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a
szerződéstervezetben leírtak szerint: 100%
o Gépköltség szorzó TERC-ben rögzített egységárak %-ban kifejezve 100%
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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: SVA 1052927 Rész száma: Elnevezés: Távhővezetéki hibaelhárítási, karbantartási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12067541213
Postai cím: Móricz Zsigmond Út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
E-mail: terra21@terra21.hu
Telefon: +36 12703821
Internetcím(ek): (URL) www.terra21.hu
Fax: +36 12380570
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067541213
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: 149000000
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: burkolatépítési munkák,
anyagvizsgálati munkák, mérési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12067541213
Postai cím: Móricz Zsigmond Út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067541213
Hivatalos név: Gyulafi és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11989338213
Postai cím: Harcsa Utca 9
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11989338213
Hivatalos név: HMM-BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13664976209
Postai cím: Nefelejcs Utca 31
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13664976209
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:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
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VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (0190/2022)
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: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15315386243
Postai cím: Haller Utca 29. 38288
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Toth Tiborné
Telefon: +36 12998155
E-mail: Tiborne.Toth@GOKVI.hu
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gokvi.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) c) szerint
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Thoraflex Hybrid Stent Graft beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001504592021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

952

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Speciális hibrid stentgraft az aorta ascendens, descendens és az aortaív betegségeinek kezelésére
A termékkel szemben támasztott orvos- szakmai követelmények:
-zselatinnal impregnált, szövött, poliészter alapanyagú, proximalis sebészi graft komponensből és distalis
endovascularis
komponensből álló hibrid graft.
-a supraaortikus ágak külön anastomosisokkal történő rekonstrukcióját megkönnyítő elágazásokkal
rendelkező proximális graft
konfiguráció rendelhetősége
-a stentelt szakaszban, különálló gyűrűk biztosítsák a megtöretés elleni védelmet
-a stentelt szakasz legyen elérhető 120 mm-nél rövidebb és hosszabb méretben is
-MR kondicionálás
-darabonkénti steril csomagolás
-a garantált sterilitás időtartama
- gyártástól számítva minimum 2 év
-szállítás időpontjától számítva legalább 1 év
Mennyiség: 4 db + 100% opció.
Thoraflex Hybrid Stent Graft beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban előírt mennyiségektől (az egységár vagy
más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +100 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt
mennyiségekhez képest plusz 100 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által,
vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki. Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó
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feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek
rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – 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: Thoraflex Hybrid Stent Graft beszerzése adásvételi
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Speciális hibrid stentgraft az aorta ascendens, descendens és az aortaív betegségeinek kezelésére
A termékkel szemben támasztott orvos- szakmai követelmények:
-zselatinnal impregnált, szövött, poliészter alapanyagú, proximalis sebészi graft komponensből és distalis
endovascularis komponensből álló hibrid graft.
-a supraaortikus ágak külön anastomosisokkal történő rekonstrukcióját megkönnyítő elágazásokkal
rendelkező proximális graft konfiguráció rendelhetősége
-a stentelt szakaszban, különálló gyűrűk biztosítsák a megtöretés elleni védelmet
-a stentelt szakasz legyen elérhető 120 mm-nél rövidebb és hosszabb méretben is
-MR kondicionálás
-darabonkénti steril csomagolás
-a garantált sterilitás időtartama
- gyártástól számítva minimum 2 év
-szállítás időpontjától számítva legalább 1 év
Mennyiség: 4 db + 100% opció.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést
elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
A könnyebb azonosíthatóság végett a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez
mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban
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közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő
bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag és minőségileg egyenértékű, a leírásban
hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében
és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen
nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF, teljes -4db- mennyiségre) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban előírt mennyiségektől
(az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +100 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő
jogosult a megjelölt mennyiségekhez képest plusz 100 %-ot lehívni, (legfeljebb 200 % kerül lehívásra) a
szerződéses ár vagy egyéb feltételek módosítása nélkül.
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 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza
Ajánlatkérő.
Az ajánlati árat nettó HUF összegben a 12 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül kérjük megadni.
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
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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:
22952 / 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: Thoraflex Hybrid Stent Graft beszerzése adásvételi
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: 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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10361863241
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: info@allegro.hu
Telefon: +36 13502107
Internetcím(ek): (URL) www.allegro.hu
Fax: +36 13291854

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

956

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000
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)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10361863241
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
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:
Az V.2.4) és II.1.6) pontokban megadott érték a 12 hó 100 % mennyiségre, opció nélkül megajánlott érték.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (0738/2022)
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: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15724076202
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Boglárka
Telefon: +36 72480100
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.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:
Harkányi iparterület fejlesztése - Ipari park
Hivatkozási szám: EKR000953122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

959

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Harkány Város Önkormányzata, Magyarország Kormányának az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
(TOP-1.1.1-16-BA 1-2017-00005 ) kiírt program részeként a Harkányi iparterület fejlesztése projekttel
sikeresen pályázott Harkány településen a hosszú távú
tervekben is szereplő ipari park kialakítására. A központi üdülőövezettől távol, város északi határában
barnamezős rekonstrukció
keretében kerül kialakításra az új iparterület. A pályázat keretében létesül egy iroda
és szociális funkciókkal rendelkező központi épület. A projekt megvalósítása során az 1/53 hsrsz akatti
telken 1 db kb. 180 m2 alapterületű, földszint + tetőtér
kialakítású épület készül, földszintjén külön nemű öltöző vizesblokkokkal és közös étkezővel. A
földszinten kerül elhelyezésre az akadálymentes vizesblokk a vendégforgalom számára. Tetőtérben
adminisztrácó számára alkalmas
helyiségek létesülnek, valamint a betelepülő vállalkozások számára nyújtandó szolgáltatások (műszaki
segítségnyújtás, menedzsment szolgáltatás,
irodai szolgáltatás stb. lesznek elérhetők. A telek jelenleg nem rendelkezik közút kapcsolattal. A beruházás
során, az ipari park
részeként kialakításra kerül, az 1/49 és 1/58 helyrajzi számon, közforgalom elöl elzárt magánút. A
tervezéssel érintett telek közút kapcsolata erre a tervezett útra lesz kiépítve. A parkoló igényt telken
belül kiépített várakozó helyekkel kell megoldani. Gyalogosan az épület szintén az 1/49 hrsz.-ú útról lesz
megközelíthető. Jelenleg az ipari park területe nem kiépített, az, az épület megvalósulásával egy
időben fog megvalósulni a közművesítése is. (elektromos áram-gyengeáram rendszerek kiépítése,
útépítés, víz-szennyvíz-csapadékvíz
rendszerek kiépítése).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 319710727 (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: Harkányi iparterület fejlesztése - Ipari park
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45213250-0

További tárgyak:
45230000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány 1/53 hrsz és 1/49 hrsz és 1/58
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A pályázat keretében létesül egy iroda és szociális funkciókkal rendelkező központi épület.
A projekt megvalósítása során az 1/53 hrsz alatti telken 1 db kb. 180 m2 alapterületű, földszint + tetőtér
kialakítású épület készül, földszintjén külön nemű öltöző vizesblokkokkal és közös étkezővel. A földszinten
kerül elhelyezésre az akadálymentes
vizesblokk a vendégforgalom számára. Tetőtérben adminisztráció számára alkalmas irodák kapnak helyet,
valamint a betelepülő vállalkozások
számára nyújtandó szolgáltatások (műszaki segítségnyújtás, menedzsment szolgáltatás, irodai szolgáltatás
stb. lesznek elérhetők. A
kivitelezési terület a volt gépműhely területének nyugati oldalán a ma is használt műhely épületektől
északra található. Jelenleg az
ipari park területe nem kiépített, az, az épület megvalósulásával egy időben fog megvalósulni. Az épület
főbejárata az északi oldalon
kerül elhelyezésre a fedett nyitott tornác mellett. Déli oldalon a lépcső mellett egy személybejárat készül a
meglévő műhely épületek
megközelítésére. A földszinten található öltözők 20-20 fő női és férfi létszámra lettek méretezve. Az étkező,
amely teakonyhával
kialakított kb. 12 fő egyszerre történő étkezését biztosítja. Az étkezőben főzés nem történik , itt kizárólag a
dolgozók által hozott ételek
melegítése végezhető. A tetőtérben a lépcsőházzal közös előtér-titkárságon keresztül lehet megközelíteni
az irodát és a vezetői irodát.
A lépcső mellett található tárgyaló 10-15 fős tárgyalások lebonyolítására alkalmas. Az épületbe nem kerül
beépítésre különleges
technológia. Vizes helyiségekben hideg-meleg csapteleppel ellátott kézmosókat és zuhanyzókat kell
tervezni, egyéb egészségügyi
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berendezések hideg vizes öblítésűek. A dolgozók étkezése, ételmelegítés (mikrohullámú sütő) és
élelmiszer tárolást a személyzeti
pihenőben kell megoldani. A takarításhoz vízvételi hely és kiöntési lehetőség mindkét szinten
biztosítandó, megoldandó a takarító
szerek tárolása. Az épület megközelíthetőségét és a földszintjén a lépcsőház és az étkező kialakítását kell
akadálymentesen kialakítani
a szükséges akadálymentes wc.-vel együtt. H E L Y I S É G L I S T A Földszint (+-0,00) 0.01 SZÉLFOGÓ 5,31
M2 0.02
AKADÁLYMENTES WC. 4,89 M2 0.03 LÉPCSŐHÁZ 24,40 M2 0.04 SZEMÉLYZETI PIHENŐ 26,15 M2 0.05
ZUHANYZÓ 2,64 M2 0.06
WC. 1,44 M2 0.07 ELŐTÉR 1,92 M2 0.08 NŐI ÖLTÖZŐ 13,83 M2 0.09 ELŐTÉR 1,92 M2 0.10 WC. 1,44 M2 0.11
ZUHANYZÓ 2,64 M2
0.12 FÉRFI ÖLTÖZŐ 13,83 M2 FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 100,41 M2 TORNÁC 24,49 M2 Tetőtér(+3,00) 1.01
ELŐTÉR-TITKÁRSÁG
25,44 M2 1.02 TÁRGYALÓ 30,43 M2 35,94 M2 1.03 IRODA 6,54 M2 13,82 M2 1.04 VEZETŐI IRODA 13,82 M2
1.05 KAZÁNHÁZ 1,92 M2 4,12 M2 1.06 NŐI WC. 2,40 M2 3,42 M2 1.07 FFI. WC. 2,40 M2 3,42 M2 TETŐTÉR
ÖSSZESEN: 82,95 M2 99,98 M2 MIND
ÖSSZESEN: 183,36 M2
Az ipari park helyszínéül szolgáló telek jelenleg nem rendelkezik közút kapcsolattal. A beruházás során, az
ipari park részeként
kialakításra kerül, az 1/49 és 1/58 helyrajzi számon, közforgalom elöl elzárt magánút. A tervezéssel érintett
telek közútkapcsolata erre a
tervezett útra lesz kiépítve. A parkoló igényt telken belül kiépített várakozó helyekkel kell megoldani. Az
OTÉK 4. számú melléklet 14.
pontja alapján iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek
minden megkezdett 20 m2
nettó alapterülete után 1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül. A huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiségek
alapterülete 73,46 m2. Az épület parkolási igénye 4 db gépjármű, amelyből 1 db akadálymentes
kialakítású. A szükséges 4 db
gépjármű parkoló telken belül, az épület nyugati oldalán kerül elhelyezésre. A tervezett épület iroda és
ellátó területe 135,55 m2 ezért telken belül 2 db kerékpár elhelyezését kell biztosítani.
Gyalogosan az épület szintén az 1/49 hrsz.-ú útról lesz megközelíthető. A tervezési
területen meglévő úthálózat teljes mértékben elbontásra kerül. A keleti oldali meglévő csatlakozás
közlekedésbiztonsági szempontok
mentén elhúzásra kerül az 58. sz. II. rendű főúttól, ezzel kialakítva a biztonságos felállás lehetőségét
nehézgépjármű számára a
Munkácsy Mihály utcai csatlakozásnál. A tervezett szakaszon két út kerül tervezésre; a nyugati és keleti
feltáróút. A keleti feltáróút
hossza 272,59 m, a nyugati feltáróút hossza 379,67 m. Helyszínrajzi vonalvezetését illetően a Munkácsy
Mihály utcához csatlakozik
mindkét feltáróút két ponton, a keleti és a nyugati oldalon. A tervezett út 6,00 m szélességű, a nyomvonal
íveiben minimum 10 m-es
sugarú lekerekítőívekkel kialakított. A kiosztott telkekhez vezető utak is 6,00 m szélességűek, mivel a
nehézgépjármű forgalom a
feltételezett a parkban. A burkolatszél lekerekítőívei min. 8,00 m méretűek, viszont a nyomvonal
töréseiben a burkolat 6,00 m-ről 8,00
m-re szélesedik ki ezzel is elősegítve az esetleges nyerges szerelvények biztonságos mozgását.
Nyertes ajánlattevő feladata az ipari park közműveinek kiépítése (Elektromos áram, gyengeáram, gáz, víz,
szennyvíz, csapadéklevezetés szakágakban).
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Engedélyek: A projekt (irodaépület) építési engedélyköteles tevékenység. Az építési engedély azonosítója:
ÉTDR 201900026309 Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3)-(6)bek szerint.Részletesen lásd KDban. A közbeszerzés mennyiségének részletes leírását
jelen rovat
karakterkorlátozására tekintettel a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva
( hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 3. Az M.2.1./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében
előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max. 36 hó) 10
3 4. Az M.2.2./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében
előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max. 36 hó) 5
4 5. Az M.2.3./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében
előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max. 36 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005
II.2.9) További információ:
Ajánlattevőnek amennyiben a 3. és/vagy 4. és/vagy 5. értékelési részszempontra 0-nál nagyobb
megajánlást tett, az AF III.1.3.) M.2.1., M.2.2.és M.2.3. (amelyik vonatkozásában a 0-nál nagyobb megajánlás
érkezett) alpontjában előírt szakember szakmai ALAP (alkalmasság kőrében előírt ) ÉS TÖBBLET
TAPASZTALATÁT tartalmazó önéletrajzát végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlathoz a 3. és 4. ért. és 5. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. Amennyiben a
megajánlott szakember kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik az adott szakirány tekintetében,
melyre megnevezésre került, úgy az a végzettség létét igazolja, az esetben a végzettséget igazoló okirat
csatolása nem szükséges. Ajánlatkérő ellenőrzi a kamara honlapján a
névjegyzékben való szereplésé tényét, és a jogosultság fajtáját. A D.339/15/2017 és a D.358/9/2017. sz.
Közbeszerzési Döntőbizottsági
határozat alapján, ha ajánlattevő a szakmai önéletrajzot az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem
csatolja, vagy a szakembert az adott értékelési részszempont tekintetében egyéb módon nem nevezi
meg, (és 0-nál nagyobb megajánlást tett) úgy az ajánlata Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
érvénytelenségét eredményezi. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár: fordított arányosítás.
2. ért rész szemp:
arányosítás (legkedvezőtlenebb 36 hó, legkedvezőbb 60 hó) 3-5. ért részszemp.: egyenes arányosítás
( legkedvezőtlenebb szint 0
hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap. A 2. értékelési részszempontra tett 36 hónapot el nem érő
megajánlás esetén az ajánlat
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érvénytelen! Az árazatlan költségvetés ahol "opció"-ként sorol fel munkarészeket, az tárgya a közbeszerzés
mennyiségének, nem
opcionális tételek, azok megvalósítása nyertes ajánlattevő feladatát képezi, így be kell árazni, és az
egyösszegű nettó ajánlati árban szerepeltetni.
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:
15524 / 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: Harkányi iparterület fejlesztése - Ipari park
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
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/10 (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: BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12705269242
Postai cím: Káldy Gyula Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: zsbarkanyi@gmail.com
Telefon: +36 209996088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12705269242
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: 319710727
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: A felhívás III.1.3) pont
M.2.1./ M.2.2./M.2.3./ meghatározott tevékenységeire. MV-É építési szakterület. MV-M mélyépítő. MV-KÉ
Közlekedési építmények.
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: BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12705269242
Postai cím: Káldy Gyula Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12705269242
Hivatalos név: BERN Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23549173202
Postai cím: Külterület 015/19 hrsz
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23549173202
Hivatalos név: Extremeworks Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12960114202
Postai cím: Pécsi Utca 119
Város: KOZÁRMISLENY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12960114202
Hivatalos név: Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26130547202
Postai cím: Ipari Park III. Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26130547202
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:
2022/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Információs Hivatal (26763/2021)
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: Információs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15720917251
Postai cím: Budakeszi Út 85-87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Gábor
Telefon: +36 13912295
E-mail: gpap@ih.gov.hu
Fax: +36 13912268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mkih.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mkih.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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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:
Cisco SW 2022-24.
Hivatkozási szám: EKR001627802021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

968

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cisco SW 2022-2024.
Cisco Security Enterprise Agreement 2022-2024. évekre az alábbiak szerint:
Megnevezés Azonosító Licence/Feature Lejárati dátum
AMP for Endpoint 500 felhasználó – Private Cloud Device
+200 felhasználó bővítés 30REBQ9M81MB 2022.05.24
Umbrella Subscription ID: Sub274988 Insight(500 felhasználó) Investigate funkció 2022.05.29
SMA Security Management Applicance 00EABD8B76FA-FCH2226VBZX Cisco IronPort Spam
Quarantine 2021.12.31
Cisco Centralized Email Reporting 2021.12.31
Cisco Centralized Web Configuration Manager 2021.12.31
Cisco IronPort Centralized Email Message Tracking 2021.12.31
Cisco Centralized Web Reporting 2021.12.31
ESA Premium + AMP + SMA, 400 felhasználó VLNESA63658338 2023.01.08
External Threat Feeds 2023.01.08
File Reputation 2023.01.08
Outbreak Filters 2023.01.08
IronPort Anti-Spam 2023.01.08
Sophos Anti-Virus 2023.01.08
File Analysis 2023.01.08
Bounce Verification 2022.12.24
Incoming Mail Handling 2023.01.08
IronPort Email Encryption 2023.01.08
Data Loss Prevention 2023.01.08
McAfee 2023.01.08
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WSA Premium + AMP + SMA, 500 felhasználó +200 felhasználó bővítés VLNWSA2885113
2022.06.11
WSA Premium + AMP + SMA, 500 felhasználó +200 felhasználó bővítés VLNWSA2885113 Cisco L4
Traffic Monitor 2022.05.27
Cisco HTTPS Proxy 2022.05.27
File Reputation 2022.06.11
Cisco Web Usage Controls 2022.04.07
Sophos 2022.04.07
File Analysis 2022.06.11
Webroot 2021.04.07
Cisco Web Proxy & DVS Engine 2022.06.11
Cisco AnyConnect Secure Mobility 2022.05.27
Cisco Web Reputation Filters 2022.04.07
A beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65910000 (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: Cisco SW support 2022-2024.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cisco Security Enterprise Agreement 2022-2024. évekre az alábbiak szerint:
Megnevezés Azonosító Licence/Feature Lejárati dátum
AMP for Endpoint 500 felhasználó – Private Cloud Device
+200 felhasználó bővítés 30REBQ9M81MB 2022.05.24
Umbrella Subscription ID: Sub274988 Insight(500 felhasználó) Investigate funkció 2022.05.29
SMA Security Management Applicance 00EABD8B76FA-FCH2226VBZX Cisco IronPort Spam Quarantine
2021.12.31
Cisco Centralized Email Reporting 2021.12.31
Cisco Centralized Web Configuration Manager 2021.12.31
Cisco IronPort Centralized Email Message Tracking 2021.12.31
Cisco Centralized Web Reporting 2021.12.31
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ESA Premium + AMP + SMA, 400 felhasználó VLNESA63658338 2023.01.08
External Threat Feeds 2023.01.08
File Reputation 2023.01.08
Outbreak Filters 2023.01.08
IronPort Anti-Spam 2023.01.08
Sophos Anti-Virus 2023.01.08
File Analysis 2023.01.08
Bounce Verification 2022.12.24
Incoming Mail Handling 2023.01.08
IronPort Email Encryption 2023.01.08
Data Loss Prevention 2023.01.08
McAfee 2023.01.08
WSA Premium + AMP + SMA, 500 felhasználó +200 felhasználó bővítés VLNWSA2885113 2022.06.11
WSA Premium + AMP + SMA, 500 felhasználó +200 felhasználó bővítés VLNWSA2885113 Cisco L4 Traffic
Monitor 2022.05.27
Cisco HTTPS Proxy 2022.05.27
File Reputation 2022.06.11
Cisco Web Usage Controls 2022.04.07
Sophos 2022.04.07
File Analysis 2022.06.11
Webroot 2021.04.07
Cisco Web Proxy & DVS Engine 2022.06.11
Cisco AnyConnect Secure Mobility 2022.05.27
Cisco Web Reputation Filters 2022.04.07
A beszerzés tárgyának részletes leírását 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: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szoftver licenceket a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell nyertes ajánlattevőnek átadnia az
ajánlatkérő részére. Azok felhasználásának ideje 2024.12.31. napjáig tart.
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:
25132 / 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: - Rész száma: Elnevezés: Cisco SW support 2022-2024.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65910000
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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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: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
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:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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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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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (26439/2021)
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: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
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:
Padlóburkolat csere II. - 2021
Hivatkozási szám: EKR001670082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45432113-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal irodáiban padlóburkolat csere.
Alapterület: 127,2 m2
Meglévő padlóburkolat: intarziás fa padló
Az ablakok és beépített bútorok takarása fóliával, valamint a kibontott anyagok és a keletkező hulladék
elszállítása Ajánlattevő feladata. A piperetakarítás nem képezi Ajánlattevő feladatainak részét.
Meglévő padlóburkolat (intarzia parketta és fríz) bontás teljes felületen falburkolatig/bútorokig.
Parketta alatti hordozó réteg (pozdorja lemez) teljes felületen történő bontása. Feltárás után rejtett
alépítmény szakszerű áttekintése, átvizsgálás után szükségszerű cseréje, megerősítése, visszaépítése
megmaradó beépített bútorok szintjéhez igazodva parketta felső szintjével.
Parketta és fríz rakását teljes felületen kell ragasztani SIKA vagy UZIN poliuretános ragasztóval OSB lapra
választott rakási módban (diagonál vagy sima).
Táblás parketta és fríz rakása és felületkezelése.
Táblás parketta anyaga tölgy keretű, kőris kockákkal kirakott Versailles mintás, kialakítása rétegelt a
következőképpen: két összeforgatott rétegelt lemez (6+4 mm) ragasztva, csaphornyos bemarásával, felső
színfa kopóréteg (tölgy és kőris) 5 mm vastagságban.
Falak és bútorok mellett meglévő burkolathoz hasonlóan 1 sávban fríz fut körbe fentiekhez hasonló
rétegrendbeli kialakítással tölgy felső kopórésszel 15 mm vastagságban.
A parketta pácolása és lakkozása a Megrendelő által előzően kiválasztott színárnyalatban történik.
Vállalkozó a felületkezelést megelőzően a Megrendelő kérésének megfelelően maximum 3 színmintát
köteles készíteni, melyekből Megrendelő kiválasztja a parketta végleges színárnyalatát.
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírás és a kiviteli terv elkészítése során a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. A
megjelölés, megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
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megnevezés mellett érvényes ajánlat nyújtható be a megjelölt termékekkel „vagy azzal egyenértékű” más
termékekkel.
Az egyenértékűség megállapítása során figyelembe vehető paramétereket a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18815968 (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: Padlóburkolat csere II. - 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45432113-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési vállalkozási szerződés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelyén
padlóburkolat cseréjére.
Alapterület: 127,2 m2
Meglévő padlóburkolat: intarziás fa padló
Az ablakok és beépített bútorok takarása fóliával, valamint a kibontott anyagok és a keletkező hulladék
elszállítása Ajánlattevő feladata. A piperetakarítás nem képezi Ajánlattevő feladatainak részét.
Meglévő padlóburkolat (intarzia parketta és fríz) bontás teljes felületen falburkolatig/bútorokig.
Parketta alatti hordozó réteg (pozdorja lemez) teljes felületen történő bontása. Feltárás után rejtett
alépítmény szakszerű áttekintése, átvizsgálás után szükségszerű cseréje, megerősítése, visszaépítése
megmaradó beépített bútorok szintjéhez igazodva parketta felső szintjével.
Parketta és fríz rakását teljes felületen kell ragasztani SIKA vagy UZIN poliuretános ragasztóval OSB lapra
választott rakási módban (diagonál vagy sima).
Táblás parketta és fríz rakása és felületkezelése.
Táblás parketta anyaga tölgy keretű, kőris kockákkal kirakott Versailles mintás, kialakítása rétegelt a
következőképpen: két összeforgatott rétegelt lemez (6+4 mm) ragasztva, csaphornyos bemarásával, felső
színfa kopóréteg (tölgy és kőris) 5 mm vastagságban.
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Falak és bútorok mellett meglévő burkolathoz hasonlóan 1 sávban fríz fut körbe fentiekhez hasonló
rétegrendbeli kialakítással tölgy felső kopórésszel 15 mm vastagságban.
A parketta pácolása és lakkozása a Megrendelő által előzően kiválasztott színárnyalatban történik.
Vállalkozó a felületkezelést megelőzően a Megrendelő kérésének megfelelően maximum 3 színmintát
köteles készíteni, melyekből Megrendelő kiválasztja a parketta végleges színárnyalatát.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírás és a kiviteli terv elkészítése során a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. A
megjelölés, megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett érvényes ajánlat nyújtható be a megjelölt termékekkel „vagy azzal egyenértékű” más
termékekkel.
Az egyenértékűség megállapítása során figyelembe vehető paramétereket a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama az építési munkák és beépített anyagok tekintetében
(hónapokban megadva, min 24 hó, max 36 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint legjobb ár-érték arány értékelési
módszerrel történik.
1. minőségi kritérium szerinti részszempont relatív értékelés, egyenes arányosítással.
2. részszempont Ár kritérium szerinti részszempont: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány mindkét részszempontban: 0-100.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
A Kbt.115. § (2) és (5) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a pénzügyigazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.
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
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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: Padlóburkolat csere II. - 2021
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K.M Par-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12372814241
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Postai cím: Baross Utca 92-96
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: novak.zsolt@kmparker.hu
Telefon: +36 307236464
Internetcím(ek): (URL) http://parketta-padlo-intarzia.hu/
Fax: +36 12721461
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12372814241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21875000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18815968
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:
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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: K.M Par-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12372814241
Postai cím: Baross Utca 92-96
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12372814241
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:
2021/12/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárásban csak egy ajánlat került benyújtásra, ezért a szerződéskötés előtt moratórium
nem került alkalmazásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mezőkövesdi Tankerületi Központ (26357/2021)
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: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835286205
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál János
Telefon: +36 49795205
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
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
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001021022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

984

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyógypedagógiai intézmények infrastrukturális fejlesztése 2 helyszínen az
EFOP-4.1.6-16-2017-00003 sz. projekt keretében.
1. rész: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Sályban
2. rész: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Ózdon
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80136057 (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: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Sályon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: SÁLY, GÁRDONYI U. 18. HRSZ: 41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MEGLÉVŐ LIFT KORSZERŰSÍTÉSE
REHABILITÁCIÓS BLOKK, TÖBBFUNKCIÓS TEREMBEN
GRABOPLAST SILVER KNIGHT RAGASZTOTT PADLÓ BURKOLAT 70 m2
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap
között) 10
2 2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap között) 10
3 3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00003
II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája:
utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt
(pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő
támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek költségátcsoportosításra vonatkozó
szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti kérelem). A Kbt. 53 §
(6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
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összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a
költségnövekmény iránti kérelem elfogadása.

Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Ózdon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 ÓZD, 46-OS ÚT 26. SZ. HRSZ: 5319/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZEK KORSZERŰSÍTÉSE: bruttó 1031 m2 alapterület
- teherhordó falazat bontás: 5,184 m3
- vakolás: 84,6 m2
- hideg és meleg burkolás (fal és padló): 329,07 m2
- belső nyílászárók cseréje: 14 db
- homlokzati nyílászárók beépítése (műanyag) : 11 db
- belső glettelés és festés: 13,68 m2
- szigetelés: 53,64 m2
- beton térkő burkolat készítése: 86,35 m2
- villanyszerelés: 945 m2
- épületgépészeti fejlesztés a vizesblokkban
- személyfelvonó lift beépítése 1 db
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap
között) 10
2 2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap között) 10
3 3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00003
II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája:
utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt
(pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő
támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek költségátcsoportosításra vonatkozó
szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti kérelem). A Kbt. 53 §
(6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a
költségnövekmény iránti kérelem elfogadása.
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:
16576 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

988

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: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Sályon
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: 2021/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "MISKOLC-lift" Felvonó Szervíz, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 11586382205
Postai cím: József Attila Út 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: info@miskolc-lift.hu
Telefon: +36 46505955
Internetcím(ek): (URL) www.miskolc-lift.hu
Fax: +36 46412080
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11586382205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13432425
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15966500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: M.2.1 Dohány András
3534 Miskolc,Telepy Gy.u. 5/A (hideg-melg burkolat készítés)
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: "MISKOLC-lift" Felvonó Szervíz, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 11586382205
Postai cím: József Attila Út 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11586382205
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Hivatalos név: Archinvest 97 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11446705205
Postai cím: Hrsz
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446705205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Ózdon
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: 2021/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Archinvest 97 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11446705205
Postai cím: Hrsz
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@archinvest97.hu
Telefon: +36 48570260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446705205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57528314
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64169557
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:
Hivatalos név: FELVONÓ-TRADE Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10733237241
Postai cím: Kiscelli Út 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10733237241
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Hivatalos név: Archinvest 97 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11446705205
Postai cím: Hrsz
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446705205
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:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet (0679/2022)
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: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813695216
Postai cím: Kossuth Út 9-11.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szecsei Klára
Telefon: +36 56550474
E-mail: korhaztitkarsag@mezotur.com
Fax: +36 56550477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezoturikorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Egészségügyi eszközök beszerzése_3
Hivatkozási szám: EKR001104602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

994

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész Két vödrös felmosókocsi: 10 db és fémvázas takarítókocsi 20 db melyből 10 db kádas kocsi 4 színű
vödörrel ellátott kocsi, és 10 db vödrös/mop préssel ellátott kocsi +mop 4000 db + nyél 52 db + mop tartó
50 db. A mopoknak a mop préssel ellátott kocsival kompatibilisnek kell lennie.
2. rész Műszeráztató kád 13 db
3. rész Gördíthető fürdetőszék: 2 db
4.rész Szenzoros fali adagoló 420 db
5.rész Ragacsos szennyfogó szőnyeg 10 db
6. rész Szennyesgyűjtő kocsi: 5 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13716822 (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: kétvödrös felmosókocsi , és takarítókocsik
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Két vödrös felmosókocsi: 10 db
- Fémvázas takarítókocsi: összesen 20 db: melyből 10 db kádas kocsi 4 színű vödörrel ellátott kocsi, és 10
db vödrös/mop préssel ellátott kocsi. +mop 4000 db + nyél 52 db + mop tartó 50 db.
jánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely
más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű,
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az
Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan
az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre
(egész hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlat ár/teljes mennyiség (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műszeráztató kád beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
-Műszeráztató kád – 5 L-es: 3 db
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-Műszeráztató kád – 10 L-es: 5 db
-Műszeráztató kád – 30 L-es: 5 db
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely
más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű,
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az
Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan
az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre
(egész hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár/teljes mennyiség (Nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gördíthető fürdetőszék beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gördíthető fürdetőszék: 2 db
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely
más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű,
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az
Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan
az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Eszköz terhelhetősége min. 130 kg, max. 160 kg 10
2 Puha ülőfelület a beteg komfortjának növelése érdekében (Igen/Nem) 10
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár/teljes mennyiség (Nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szenzoros szappan és kézfertőtlenítőszer adagoló
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (500 ml): 180 db
- Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (1000 ml): összesen 240 db, melyből szenzoros,
fali adagoló, 1000 ml-es műanyag 200 db, és szenzoros, fali adagoló, 1000 ml-es műanyag, kivehető,
mosható tartály 40 db.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely
más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű,
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az
Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan
az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre
(egész hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár/teljes mennyiség (Nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069
II.2.9) További információ:
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II.2.1)

Elnevezés: Ragacsos szennyfogó szőnyeg beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ragacsos szennyfogó szőnyeg– nagyobb méretű: 5 db (60 lap/db)
- Ragacsos szennyfogó szőnyeg– kisebb méretű: 5 db (60 lap/db)
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely
más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű,
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az
Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan
az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Baktériumölő és aktív ezekre: (Igen/Nem):Pseudomonasaeruginosa,
Pseudomonasputida,Escherichia coll,Enterobactercloacae,Staphylococcusaureus, Bacillus subtilis,Proteus
vulgaris,Streptococcuslactis 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár/teljes mennyiség (Nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: szennyesgyűjtő kocsi beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
-Szennyesgyűjtő kocsi: 5 db
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Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely
más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű,
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az
Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan
az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre
(egész hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár/teljes mennyiség (Nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00069
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20142 / 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: kétvödrös felmosókocsi , és takarítókocsik
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: 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: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28975557208
Postai cím: Ikrényi Út 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@avamed.hu
Telefon: +36 704527519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28975557208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6886800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7022722
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26658270242
Postai cím: Ágoston Péter Utca 6.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26658270242
Hivatalos név: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28975557208
Postai cím: Ikrényi Út 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28975557208
Hivatalos név: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10437247241
Postai cím: Szentendrei Út 87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10437247241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Műszeráztató kád beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/06 (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: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278923213
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy, Budapark
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL) www.hartmann.info/hu-hu
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Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 970000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 344500
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
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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: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278923213
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy, Budapark
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
Hivatalos név: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10437247241
Postai cím: Szentendrei Út 87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10437247241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Gördíthető fürdetőszék beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12128251243
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: szamos-h@t-online.hu
Telefon: +36 12251897
Internetcím(ek): (URL) http://www.szamos-h.hu/
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Fax: +36 13559972
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 498000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 376000
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
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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: REX-SAN Orvostechnikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó és Javító Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10698277242
Postai cím: Fehér Út 10. 22/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10698277242
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12128251243
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szenzoros szappan és kézfertőtlenítőszer adagoló
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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26658270242
Postai cím: Ágoston Péter Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mamed.hu
Telefon: +36 706777344
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Internetcím(ek): (URL) https://mamed.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26658270242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4961937
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4897200
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)
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V.2.11)

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: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28975557208
Postai cím: Ikrényi Út 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28975557208
Hivatalos név: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26658270242
Postai cím: Ágoston Péter Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26658270242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Ragacsos szennyfogó szőnyeg beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/06 (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: Izinta Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10814505243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@izinta.hu
Telefon: +36 13922654
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Internetcím(ek): (URL) www.izinta.hu
Fax: +36 19980696
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10814505243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 246500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101400
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

V.2.11)
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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: Izinta Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10814505243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10814505243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: szennyesgyűjtő kocsi beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28975557208
Postai cím: Ikrényi Út 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@avamed.hu
Telefon: +36 704527519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28975557208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 825000
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: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28975557208
Postai cím: Ikrényi Út 11.
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Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28975557208
Hivatalos név: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26658270242
Postai cím: Ágoston Péter Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26658270242
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:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal (0405/2022)
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 Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125727
E-mail: kopcsanyi.tibor@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x 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:
Győr Baross u. 28. alatti épület veszélytelenítése
Hivatkozási szám: EKR001559662021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1014

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45261000-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr, Baross G. u. 28. szám alatti épület veszélyes állapotának megszüntetése
A részletes mennyiségi adatokat és megbontást a jelen felhívás II.2.4) pontja tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Épület veszélyes állapotának megszüntetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45410000-4
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71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Baross G. út 28. (hrsz.: 7168/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala a Győr, Baross G. u. 28. szám alatti,
7168/2 helyrajzi számú ingatlanon álló társasházi épület veszélyes állapotának megszüntetésére kötelezte
az ingatlantulajdonosokat.
Az ügyben szakértői vélemények készültek. Ajánlattevő feladata – a szakértői véleményekben foglaltak
alapulvételével – a társasházi épület veszélyes állapotának megszüntetésére vonatkozó tervezési,
engedélyezési, valamint kiviteli feladatok ellátása és a teljesítés jogszabályoknak megfelelő módon
történő igazolása.
Nyertes Ajánlattevő feladata:
I. a szakértői véleményben foglalt feladatok elvégzése az alábbiak szerint:
• A közvetlen életveszély elhárítása, az állékonyság – erőtanilag kielégítő helyzetet eredményező állapot –
biztosítása érdekében ellátandó elsődleges kivitelezési feladatok
• Az állékonyság fenntarthatósága érdekében ellátandó további állagmegóvási kivitelezési feladatok
II. tervezési és engedélyezési feladatok,
• A szakértői véleményben foglalt kivitelezési feladatokra vonatkozóan a mindenkor érvényben
lévő jogszabályok és hatályos településképi rendeletben található előírások tartalmi és formai
követelményeinek megfelelően, az építési gyakorlatban meghatározott tartalommal:
• Településképi tervdokumentum(ok);
• Statikai szakvélemény;
• Faanyagvédelmi szakvélemény;
• Műszaki leírás (a megvalósítás által érintett szakágra vonatkozóan) a szükséges rajzokkal (pl. vázlat);
• Költségvetés (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel) az elkészített terv és szakvélemények alapján.
III. kivitelezési feladatok
• A jóváhagyott tervdokumentáció alapján a teljes körű kivitelezés valamennyi járulékos feladattal
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezete, valamint a kiviteli tervdokumentáció
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 teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min.0 hónap-max.120
hónap) 20
2 3. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM) 5
3 4. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának
biztosítása (IGEN/NEM) 5
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100
Értékelés módszere: 2. részszempont: arányosítás, 1. részszempont: fordított arányosítás; 3-4.
részszempont: közvetlen pontkiosztás
A II.2.7) pontban rögzített időpont a munkaterület átadásának időpontjától értendő.
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
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
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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: Épület veszélyes állapotának megszüntetése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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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
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Karancs Kas Építőipari, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14668612212
Postai cím: Liget Út 5.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14668612212
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:
2021/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x 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
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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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Nyírtét Község Önkormányzata (0521/2022)
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: Nyírtét Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735186215
Postai cím: Petőfi U. 3.
Város: Nyírtét
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Révész Dezső
Telefon: +36 302499958
E-mail: nyirtet@gmail.com
Fax: +36 42548001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirtet.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:
Telephely belső úthálózatának építése
Hivatkozási szám: EKR001039212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1021

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Telephely belső úthálózatának építése.
A telephely meglévő útcsatlakozással rendelkezik, amely a Táncsics köz kiépített szilárdburkolatú úthoz
csatlakozik. Az út az Önkormányzat kezelésében lévő közút. A telephelyen különböző funkciójú épületek
találhatóak. Szilárd burkolat csak az útcsatlakozás közelében és a Ny.-i oldalon álló épületek előtt található.
A telephely keleti és déli oldalán lévő épületek megközelítését szolgáló úthálózat kerül megépítésre.
Építendő útszakaszok hossza:
I. szakasz: 157,175 m.
II. szakasz: 147,15 m.
III. szakasz: 32,269 m.
IV. szakasz: 115,549 m.
V. szakasz: 36,182 m.
Keresztmetszeti kialakítás: a sáv szélesség: 1x4,00 m, egyoldali esés 2,5 %, túl emelés maximuma ívben:
2,5%, padka szélesség: 1,50-1,00 m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64509370 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Telephely belső úthálózatának fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírtét, 484 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telephely belső úthálózatának építése.
A telephely meglévő útcsatlakozással rendelkezik, amely a Táncsics köz kiépített szilárdburkolatú úthoz
csatlakozik. Az út az Önkormányzat kezelésében lévő közút. A telephelyen különböző funkciójú épületek
találhatóak. Szilárd burkolat csak az útcsatlakozás közelében és a Ny.-i oldalon álló épületek előtt található.
A telephely keleti és déli oldalán lévő épületek megközelítését szolgáló úthálózat kerül megépítésre.
Építendő útszakaszok hossza:
I. szakasz: 157,175 m.
II. szakasz: 147,15 m.
III. szakasz: 32,269 m.
IV. szakasz: 115,549 m.
V. szakasz: 36,182 m.
Keresztmetszeti kialakítás: a sáv szélesség: 1x4,00 m, egyoldali esés 2,5 %, túl emelés maximuma ívben:
2,5%, padka szélesség: 1,50-1,00 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállási idő alatt a javítási munkák megkezdése (min. 1 – max. 5
munkanap) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 3 fő) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00010
II.2.9) További információ:
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A 6 hónapos teljesítési határidőbe a téli időszak (november 10- március 15) nem számít bele.
A beruházás egy ingatlanon belül egy területet érint, ezért a kivitelezés munkáinak összehangolása
baleseti veszélyek miatt csak akként megoldható, ha egy vállalkozó fogja össze a kivitelezési munkákat. A
kivitelezés összetettsége és komplexitása miatt egyetlen földterületen gazdaságilag és műszakilag nem
lenne ésszerűen megoldható a részekre bontás. Az építési munkaterületre több vállalkozó több felvonulási
építményeit, munkagépeit kellene beengedni, és valamennyi vállalkozónak biztosítani kellene a helyet
alapanyag tárolására, amely a területen nem kivitelezhető. Az építési munka összehangolása (figyelembe
véve a technológiai időket is) meghaladja egy ilyen kis önkormányzat szakemberállományát, nincs olyan
dolgozója az önkormányzatnak, aki ehhez értene, és aki ezt fel tudná vállalni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16379 / 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: Telephely belső úthálózatának fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 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: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392215
Postai cím: Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: tbkepito@gmail.com
Telefon: +36 305582985
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89827049
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64509370
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: Felelős műszaki vezetés,
aszfaltozás, földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Avalon Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25997895215
Postai cím: Vasvári Pál Út 6
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25997895215
Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14815443209
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209
Hivatalos név: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
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Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209
Hivatalos név: Nagy Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26218087241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26218087241
Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392215
Postai cím: Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392215
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:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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Orgovány Nagyközség Önkormányzata (0662/2022)
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: Orgovány Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724722203
Postai cím: Molnár Gergely Utca 2
Város: Orgovány
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagócsi Károly
Telefon: +36 76591981
E-mail: jegyzo@orogvany.hu
Fax: +36 76591030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orgovany.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:
Külterületi út építése Orgoványon
Hivatkozási szám: EKR001260182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1029

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi út építése a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés
szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával. A BK/UO/273-23/2021.
számú építési engedély alapján.
Az út főbb adatai:
tervezési osztály: gazdasági út (3.1.1. mezőgazdasági bekötőút)
akadályoztatás: S
tervezési sebesség:30 km/h
forgalmi sávok száma: 2 és 1
forgalmi sáv szélessége: 6,0 és 4,0 m
padka szélessége: 1,0 és 0,50 m
tervezett szakasz hossza: 900 m
kitérők szélessége: 2,00 m
kitérők sűrűsége: 300-500 m.
A tervezett útburkolat szélessége a kezdőszelvénytől a 0+086 km-ig 6,0 m, mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles útpadkával. A 0+ 086- 0+100 km szelvények között leszűkül 4,0 m-re. Ez a burkolat szélesség a
végszelvényig, 0+ 900 km. A burkolatot egyoldali 2,5 %-os oldaleséssel, a padkát 3 és 5 %-os oldaleséssel
tervezték.
A tervezett forgalmi terhelés „A” könnyű, ennek megfelelően az alábbi pályaszerkezet a kiválasztott:
4 cm AC 11 jelű aszfalt kopóréteg,
5 cm AC 11 jelű aszfalt kötőréteg,
5 cm Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítés,
20 cm FZKA stabilizációs alapréteg
1 rtg. geotextília
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A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 89990000 (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: Külterületi út építése Orgoványon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6077 Orgovány, 080/54 és 080/84 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi út építése a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés
szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával. A BK/UO/273-23/2021.
számú építési engedély alapján.
Az út főbb adatai:
tervezési osztály: gazdasági út (3.1.1. mezőgazdasági bekötőút)
akadályoztatás: S
tervezési sebesség:30 km/h
forgalmi sávok száma: 2 és 1
forgalmi sáv szélessége: 6,0 és 4,0 m
padka szélessége: 1,0 és 0,50 m
tervezett szakasz hossza: 900 m
kitérők szélessége: 2,00 m
kitérők sűrűsége: 300-500 m.
A tervezett útburkolat szélessége a kezdőszelvénytől a 0+086 km-ig 6,0 m, mindkét oldalon 1,0-1,0 m
széles útpadkával. A 0+ 086- 0+100 km szelvények között leszűkül 4,0 m-re. Ez a burkolat szélesség a
végszelvényig, 0+ 900 km. A burkolatot egyoldali 2,5 %-os oldaleséssel, a padkát 3 és 5 %-os oldaleséssel
tervezték.
A tervezett forgalmi terhelés „A” könnyű, ennek megfelelően az alábbi pályaszerkezet a kiválasztott:
4 cm AC 11 jelű aszfalt kopóréteg,
5 cm AC 11 jelű aszfalt kötőréteg,
5 cm Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítés,
20 cm FZKA stabilizációs alapréteg
1 rtg. geotextília
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A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 1
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő) 1
3 A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata
(hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP.-1.1.1-16-BK1-2020-00026
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19412 / 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: I/15-1/2022 Rész száma: Elnevezés: Külterületi út építése Orgoványon
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: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11425902242
Postai cím: Izabella Utca 27/a. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: utepker@utepker.hu
Telefon: +36 305653763
Internetcím(ek): (URL) www.utepker.hu
Fax: +36 76461638
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11425902242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98485977
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89990000
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
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: Földmunkavégzés, szórt
útalap építése, vasúti keresztezés kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Izsépker Plusz Építőipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14490181203
Postai cím: Reviczky Utca 32.
Város: Izsák
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NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490181203
Hivatalos név: Kiss Épületgépész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12933615217
Postai cím: Tóvölgy Utca 4
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933615217
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: STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12155949203
Postai cím: Olajbányász Utca 2.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12155949203
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10642166203
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11425902242
Postai cím: Izabella Utca 27/a. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11425902242
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:
2022/01/10 (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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Ózdi Szakképzési Centrum (26266/2021)
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: Ózdi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832087205
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 1.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopasz Gábor
Telefon: +36 703888077
E-mail: kozbeszerzes@kopaszgabor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ozdiszc.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.
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: Szakképzési Centrum
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Surányi Endre Technikum - Fűtésének felújítása
Hivatkozási szám: EKR001576382021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1037

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 3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1. Hrsz.: 2620/2. sz-ú ingatlanon a Surányi Endre Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek elavult fűtési rendszerének felújítási munkáinak az elvégzése a
Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Surányi Endre Technikum - Fűtésének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

1038

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1. Hrsz.: 2620/2. sz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1. Hrsz.: 2620/2. sz-ú ingatlanon a Surányi Endre Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek elavult fűtési rendszerének felújítási munkáinak az elvégzése a
Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben résztvevő műszaki szakember MV-ÉG vagy egyenértékű
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (egész
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesített ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beszerzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásából a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap cím, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások
alcím 2021. évi előirányzatából, valamint ajánlatkérő saját forrásából valósul meg.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Surányi Endre Technikum - Fűtésének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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:
2021/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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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:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0241/2022)
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: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túri Renáta
Telefon: +36 203264863
E-mail: turire@paks2.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks2.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Negyedéves ETE irányítástechn. komputerbizt.ell.KM
Hivatkozási szám: EKR001093362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1043

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
a. Általános feladatkör
A nyertes Ajánlattevő általános feladata a tervezett két új blokk
• műszaki tervének, az EBJ irányítástechnikai vonatkozású fejezeteinek és az azokhoz kapcsolódó megalapozó
dokumentumoknak független komputerbiztonsági szakértői felülvizsgálata, a 118/2011 (VII. 11.), a 190/2011. (IX.
19.) Korm. rendeletek, és az OAH által kiadott, hatályos FV-18 útmutató vonatkozó előírásai szerinti megfeleltetés
elkészítése,
• a 190/2011 Korm. rendelet 32§ előírása szerint készülő védelmi tervhez adott irányítástechnikai
komputerbiztonsági adatszolgáltatás független szakértői felülvizsgálata, a 190/2011 Korm. rendelet 4.
mellékletének 3 pontja szerinti tartalom tételes megfeleltetésének elkészítése,
• a 1370/2018 (VIII. 13.) számú, az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó
intézkedésről szóló Korm. határozatban leírtak való megfelelés ellenőrzése, a jelenleg rendelkezésre álló
információk alapján.
Az EBJ fejezeteinek listája az OAH által kiadott, hatályos N3a.34 (Verzió 1., 2015. október) útmutatóban található.
Az általános feladatkör kiterjed minden, az N3a.34 sz. útmutatóban felsorolt „Irányítástechnika“ című fejezetre,
különös tekintettel az alábbi EBJ fejezetekre és Műszaki Terv fejezetekre:
• 1.9.1 Villamos és irányítástechnikai sémák
• 3.6.4 Szabályzó rúd hajtás rendszerei
• 3.7 Irányítástechnikai rendszerek, rendszerelemek
• minden a 6. fejezetbe tartozó alfejezet 7. „Irányítástechnika“ című fejezete
• 6.12. Blokkvezénylői tartózkodást biztosító rendszerek (Blokkvezénylő, Tartalékvezénylő, egyebek)
• 7. Mérés- és irányítástechnika
• 9A.9.1 Kommunikációs és hírközlési rendszerek
• 13.2.1.1 Az oktató szimulátor leírása
• 17.3.2.3.3 Az irányítástechnikai műszerek és szoftver verifikálása
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• A műszaki terv „Section 5.7.7. NPP control automation“ és
• A műszaki terv „Section 5.5. NPP communication networks“
b. Eseti feladatkör
A nyertes Ajánlattevőnek készen kell állnia és rendelkeznie kell elegendő kapacitással és megfelelő
rugalmassággal az általános feladatkör mellett, az alábbi tevékenységek végrehajtására:
• az általános feladatkörrel kapcsolatos konzultációkon, megbeszéléseken és zsűriken való részvétel, amelyet a
Megrendelő a tervezett két új blokk Fővállalkozójával, annak alvállalkozóival és/vagy a hatósággal folytat,
• az általános feladatkörrel kapcsolatos eseti feladatok végrehajtása (hatóság által kifogásolt tartalmak és kérdések
kezelése, állásfoglalás),
• a létesítési engedély kérelemhez szükséges dokumentumok összeállításában való részvétel,
• az EBJ általános feladatkörön kívül eső fejezeteivel és megalapozó dokumentumaival kapcsolatos értékelési
munkájának támogatása komputerbiztonság szempontjából,
• mérnöki konzultációs szolgáltatás biztosítása.
A független szakértői felülvizsgálat módszertani, tartalmi elvárásai:
• független szakértői vélemény az átadott dokumentumokról az alábbi tartalommal
o a tárgyi dokumentum azonosítása (dokumentumazonosító, verziószám stb.),
o észrevételek egyértelmű beazonosíthatósága,
o tulajdonosi követelményeknek való tételes megfeleltetés,
o számítási módszerek megfelelőségének vizsgálata,
o javaslattétel a vélemények kezelésére,
o szakértői jelentések (szükség esetén tanulmány szintű) kidolgozása
A felülvizsgálatnak az adott dokumentum mellékleteire is ki kell terjednie.
A független szakértői felülvizsgálat tartalmi követelményeinek továbbá meg kell felelnie az atomenergia
alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI.25.) Korm. rendelet előírásainak.
A Megrendelővel történő kommunikáció nyelve magyar, a független szakértői felülvizsgálat dokumentumait
angol nyelven kell elkészíteni.
A Hatósággal folytatott megbeszélések nyelve magyar.
A tervezett két blokk Beszállítójával folytatott megbeszélések valamint az EBJ fejezetek és azok megalapozó
dokumentumainak nyelve angol.
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A 2021.4. negyedévben az 5. egyedi vállalkozási szerződés került megkötésre a keretmegállapodásból
történő lehívás (konzultáció) keretében (EKR001366152021). Az egyedi vállalkozási szerződés
részletes ismertetése a feladatspecifikációban található. Az 5. Egyedi Vállalkozási Szerződés szerinti
mennyiség tervezetten:
Tervezett mérnöknapok száma: Irányító mérnök mérnöknapok száma: 22 mérnöknap
Kiemelt mérnök mérnöknapok száma: 20 mérnöknap.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7088000 (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: 5. egyedi vállalkozási szerződés (5. EVSZ)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki tervdokumentáció független szakértői felülvizsgálata komputerbiztonsági szempontból;
• a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendeletben, a 190/2011. (IX.19.) Korm. rendeletben, az OAH FV-18 sz. útmutatóban
leírtaknak, a Paks II. Zrt által kidolgozott EPC követelményeinek, a hazai és nemzetközi szabványok
követelményeinek (továbbiakban: tulajdonosi követelmények), való megfelelés részletes ellenőrzése (részletes
ellenőrzés alatt a fenti követelmények teljesülésének független, tételes ellenőrzését kell érteni).
• a 1370/2018 (VIII. 13.) számú, az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó
intézkedésről szóló Korm. határozatban leírtaknak való megfelelés ellenőrzése.
Tervezett mérnöknapok száma:
Irányító mérnök mérnöknapok száma: 22 mérnöknap
Kiemelt mérnök mérnöknapok száma: 20 mérnöknap
A felhívás mellékletét képező feladatspecifikációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. M.2. szerinti 3 fő szakember többlet speciális gyakorlata (Ipari létesítmények
folyamatir. rendsz. kiberbiztonsága, Energetikai folyamatir. és hozzájuk kapcsolódó vállalatir. rendsz.
célzott tám 0,2
2 2.2. Publikációk száma 0,2
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 0,6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.) pontban megadott ár szempont alszempontjai:
1.1Irányító mérnök napidíja: súlyszám: 0,3
1.2Kiemelt mérnök napidíja: súlyszám: 0,3
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05535 / 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: 4500003227 Rész száma: Elnevezés: 5. egyedi vállalkozási szerződés (5. EVSZ)
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:
2021/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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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 közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35625142
Postai cím: Márton Utca 19. 3/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24197308243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7088000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7088000
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:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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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: Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 35625142
Postai cím: Márton Utca 19. 3/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24197308243
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:
2021/10/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0248/2022)
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: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24086954217
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túri Renáta
Telefon: +36 203264863
E-mail: turire@paks2.hu
Fax: +36 75999242
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.paks2.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.paks2.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Negyedéves ETE Telephelyi Szakértői Testület KM
Hivatkozási szám: EKR000384902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71621000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Telephelyi Szakértői Testület létrehozása és működtetése az FKP adatainak további kezelésének
támogatására
A Földtani Kutatási Program (FKP) zárójelentésében, illetve a Telephely Biztonsági Jelentésben szereplő,
valamint a folyamatban lévő monitoring tevékenységek során előálló adatok, információk alkalmazásának,
felhasználásának tervezői értelmezését támogató feladatok ellátása, konzultáció lehetőségének
biztosítása, ennek részeként:
- a tervezőnek biztosítandó adatszolgáltatások felülvizsgálata, megfelelőségének értékelése,
- a tervezés során egyeztetési, a Fővállalkozóval történő konzultációs lehetőségek biztosítása,
- a tervezés folyamatában, majd annak lezárásaként a telephelyengedélyben foglaltakkal való összhang
értékelése, véleményezése, az eltérések értékelése.
Az egyes szakértők tevékenységének koordinálása és biztosítása, az eredmények szakértői egyeztetése,
összefoglalása, egységes szakmai véleményben való megjelenítése, tárgyalási támogatás biztosítása.
A vonatkozó jogi szabályozás (kiemelten az 1996. évi CXVI. törvény és a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet,
a nukleáris telephelyek vizsgálatára vonatkozó NAÜ ajánlások és szabályozó dokumentumai, továbbá
nemzetközi szinten nukleáris létesítmények telephely-kutatási gyakorlatának ismerete elengedhetetlen a
tárgyi feladat végrehajtásához.
A keretmegállapodással érintett becsült mérnöknap mennyiség: 372 mérnöknap
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 90.000.000,- Ft.
A 2021.4. negyedévben az 1. egyedi megbízási szerződés (EKR001145122021) és a 2. egyedi megbízási
szerződés (EKR001385072021) került megkötésre a keretmegállapodásból történő lehívás (konzultáció)
keretében. Az egyedi megbízási szerződések részletes ismertetése a feladatspecifikációban található. Az 1.
Egyedi Megbízási Szerződés szerinti
mennyiség tervezetten:
Tervezett mérnöknapok mennyiség: 8 mérnöknap
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- kiemelt mérnök: 5 mérnöknap
- irányító mérnök: 3 mérnöknap
A 2. Egyedi Megbízási Szerződés szerinti mennyiség tervezetten:
Tervezett mérnöknapok mennyiség: összesen 280 mérnöknap
- kiemelt mérnök:
I. feladat: 145 mérnöknap
II. feladat: 55 mérnöknap
Összesen: 200 mérnöknap
- önálló mérnök:
I. feladat: 55 mérnöknap
II. feladat: 10 mérnöknap
Összesen: 65 mérnöknap
- beosztott mérnök:
I. feladat: 15 mérnöknap
II. feladat: 0 mérnöknap
Összesen: 15 mérnöknap
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75380000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1. EMSZ Telephelyi Szakértői Testület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. egyedi megbízási szerződésben részletezettek szerint.
Tervezett mérnöknap mennyiség: 8 mérnöknap:
- kiemelt mérnök: 5 mérnöknap,
- önálló mérnök: 3 mérnöknap.
(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. Teljesítésben részt vevő, M.2. pontban előírt szakemberek többlet szakmai
tapasztalata 40
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2 2.1.M.2.1. pont szerinti szakember többl. szakm. tap., a legalább 5 db-on felüli olyan dok. készítésében /
az ahhoz kapcs. szakértői feladatok koordinációjában (lásd II.2.9.) 20
3 2.2. M.2.2. pont szerinti szakember többl. szakm. tap., a legalább 5 db-on felüli olyan dok. készítésében /
az ahhoz kapcs. szakértői feladatok koordinációjában .... (lásd II.2.9.) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.) pontban megadott ár szempont alszempontjai:
- kiemelt mérnök nettó mérnök napi díja: 30
- önálló mérnök nettó mérnök napi díja: 15
- beosztott mérnök nettó napi díja: 15
II.2.1)
Elnevezés: 2. EMSZ Telephelyi Szakértői Testület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. egyedi megbízási szerződésben részletezettek szerint. Tervezett mérnöknapok száma: összesen 280
- kiemelt mérnök:
I. feladat: 145 mérnöknap
II. feladat: 55 mérnöknap
Összesen: 200 mérnöknap
- önálló mérnök:
I. feladat: 55 mérnöknap
II. feladat: 10 mérnöknap
Összesen: 65 mérnöknap
- beosztott mérnök:
I. feladat: 15 mérnöknap
II. feladat: 0 mérnöknap
Összesen: 15 mérnöknap
(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. Teljesítésben részt vevő, M.2. pontban előírt szakemberek többlet szakmai
tapasztalata 40
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2 2.1.M.2.1. pont szerinti szakember többl. szakm. tap., a legalább 5 db-on felüli olyan dok. készítésében /
az ahhoz kapcs. szakértői feladatok koordinációjában (lásd II.2.9.) 20
3 2.2. M.2.2. pont szerinti szakember többl. szakm. tap., a legalább 5 db-on felüli olyan dok. készítésében /
az ahhoz kapcs. szakértői feladatok koordinációjában .... (lásd II.2.9.) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.) pontban megadott ár szempont alszempontjai:
- kiemelt mérnök nettó mérnök napi díja: 30
- önálló mérnök nettó mérnök napi díja: 15
- beosztott mérnök nettó napi díja: 15
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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09712 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
16003 / 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: 4500003172 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. EMSZ Telephelyi Szakértői Testület
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: 2021/10/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SOM System Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12206894217
Postai cím: Vadász Utca 40.
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12206894217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2025000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2025000
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
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: A feladatspecifikáció
szerint véleményezendő tanulmány szeizmológiai szakterületi véleményezése és a feladatspecifikáció
szerint véleményezendő tanulmány hidrogeológiai véleményezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
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: SOM System Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12206894217
Postai cím: Vadász Utca 40.
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Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12206894217
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500003246 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. EMSZ Telephelyi Szakértői Testület
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: 2021/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SOM System Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12206894217
Postai cím: Vadász Utca 40.
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12206894217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73355000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73355000
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)
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(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: A földtudományi, a
sugárvédelmi és a hidrológiai szakterülettel kapcsolatos elemzések és értékelések végrehjatása, az emberi
külső veszélyekkel kapcsolatos elemzések és értékelések végrehjatása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
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: SOM System Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12206894217
Postai cím: Vadász Utca 40.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12206894217
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Solt Város Önkormányzat (0729/2022)
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: Solt Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724478203
Postai cím: Béke Tér 1 1
Város: Solt
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh István Kálmán
Telefon: +36 78486014
E-mail: lokine.brigitta.solt@gmail.com
Fax: +36 78486014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.solt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.solt.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:
Közösségi és irodaház átalakítása és felújítása
Hivatkozási szám: EKR001415852021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1061

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében közösségi és irodaház átalakítási és felújítási munkái a
közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban
megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Főbb mennyiségi adatok:
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése 120 m2
- Tetőlécezés bontása 680 m2
- Homlokzatvakolat készítése 240 m2
- Padlóburkolat készítése beltérben 400 m2
- Függő ereszcsatorna szerelése 180 m
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97431100 (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: Közösségi és irodaház átalakítása és felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45312310-3
45400000-1
45410000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6320 Solt, Béke tér 4. 270 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében közösségi és irodaház átalakítási és felújítási munkái a
közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban
megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Főbb mennyiségi adatok:
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 120 m2
- Tetőlécezés bontása 680 m2
- Homlokzatvakolat készítése 240 m2
- Padlóburkolat készítése beltérben 400 m2
- Függő ereszcsatorna szerelése 180 m
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. szempont: 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 2
2 3. szempont: Annak vállalása, hogy az építési területen keletkezett bontási hulladékot szelektíven gyűjti
és szállítja a lerakó helyre (igen/nem) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I Rész száma: Elnevezés: Közösségi és irodaház átalakítása és 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: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BSF-Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23998759203
Postai cím: Hold Utca 2
Város: Solt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: bsf-bau@bsf-bau.hu
Telefon: +36 307990058
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23998759203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97431100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97431100
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: gépészet, villanyszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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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: BSF-Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23998759203
Postai cím: Hold Utca 2
Város: Solt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23998759203
Hivatalos név: HUN-BAU HOLDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11868806203
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 9. 2. em. 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868806203
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:
2021/11/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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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:
2022/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ (26669/2021)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15442497215
Postai cím: Képes Géza Utca 2
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Repelik Anikó
Telefon: +36 44502784
E-mail: gyk.mateszalka@szszbmgyk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szszbmgyk.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
x 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:
Lakásotthon működéséhez bútorzat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001438862021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1068

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4X12 férőhelyes lakásotthon működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására bútorzat beszerzése.
Hálószoba
- ágyneműtartós ágy, 48 db
- falvédő 48 db
- éjjeli szekrény 48 db
- fali polc 48 db
- ruhás szekrény 48 db
- íróasztal 24 db
- szék 48 db
Nevelői szoba
- ágyneműtartós ágy 4 db
- falvédő 4 db
- éjjeli szekrény 4 db
- ágy feletti szekrény 4 db
- ruhás szekrény 4 db
- irattartó szekrény 4 db
- acél irattartó szekrény 4 db
- íróasztal 4 db
- szék 4 db
- faliújság 4 db
Nappali
- U alakú ülőgarnitúra 4 db
- ülő puff 16 db
- dohányzó asztal 4 db
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- TV szekrény 4 db
- tároló szekrény 4 db
Szélfogó
- cipős szekrény és kabát akasztó 4 db
Takarítószer tároló
- tisztítószer tároló szekrény 4 db
Tároló
-SALGÓ polcrendszer, 3 polcos 32 db
Konyha-étkező
- beépített konyhaszekrény (alsó és felső elemekkel, dupla mosogatóval, csapteleppel, szabadon álló
elektromos főzőlap és sütővel, páraelszívóval) 4 db
- étkező asztal, 12 személyes 4 db
- szék 48 db
- nyitott polcos szekrény 4 db
Látogatói szoba
- tárgyaló asztal 1 db
- rakásolható tárgyalószék 4db
- irattartó szekrény 1 db
- fali fogas 1db
Fejlesztő szoba
- iskolai acélcsővázas pad, 2 személyes 4 db
- rakásolható tárgyalószék 9 db
- tanári asztal 1 db
- irattartó szekrény 1 db
- tábla 1 db
Iroda
- íróasztal 2 db
- fiókos görgős konténer 2 db
- görgős szék 2 db
- rakásolható tárgyalószék 2 db
- ruhás szekrény 2 db
- irattartó szekrény 2 db
- álló fogas 1 db
Pszichológusi szoba
- íróasztal 1db
- fiókos görgős konténer 1 db
- görgős szék 1 db
- rakásolható tárgyalószék 1 db
- ruhásszekrény 1 db
- irattartó szekrény 1 db
- álló fogas 1 db
- kétszemélyes kanapé 1 db
- kétszemélyes fotel 1 db
Teakonyha
- minikonyha (alsó és felső elemmel, egymedencés mosogatóval, csapteleppel) 1 db
Irattár
-SALGÓ polcrendszer, 5 polcos 6 db
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentumokban megadott bútorzat helyszínre szállítása és
a helyszínen történő össze-, fel-, illetve beszerelése is a műszaki dokumentumokban meghatározottak
szerint.
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Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve
a beszerzendő mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy
ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.
Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos
műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevőt terheli.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19034000 (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: Lakásotthon működéséhez bútorzat beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39113000-7

További tárgyak:

39121000-6

Kiegészítő szójegyzék

39122000-3
39130000-2
39141000-2
39143210-1
39143110-0
39143300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Képes Géza u. 4. szám B. épület (1088/12/B. hrsz.)
4700 Mátészalka, Képes Géza u. 4. szám C. épület (1088/12/C. hrsz.)
4700 Mátészalka, Képes Géza u. 4. szám D. épület (1088/12/D. hrsz.)
4700 Mátészalka, Képes Géza u. 4. szám F. épület (1088/12/ F. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4X12 férőhelyes lakásotthon működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására bútorzat beszerzése.
Hálószoba
- ágyneműtartós ágy, 48 db
- falvédő 48 db
- éjjeli szekrény 48 db
- fali polc 48 db
- ruhás szekrény 48 db
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- íróasztal 24 db
- szék 48 db
Nevelői szoba
- ágyneműtartós ágy 4 db
- falvédő 4 db
- éjjeli szekrény 4 db
- ágy feletti szekrény 4 db
- ruhás szekrény 4 db
- irattartó szekrény 4 db
- acél irattartó szekrény 4 db
- íróasztal 4 db
- szék 4 db
- faliújság 4 db
Nappali
- U alakú ülőgarnitúra 4 db
- ülő puff 16 db
- dohányzó asztal 4 db
- TV szekrény 4 db
- tároló szekrény 4 db
Szélfogó
- cipős szekrény és kabát akasztó 4 db
Takarítószer tároló
- tisztítószer tároló szekrény 4 db
Tároló
-SALGÓ polcrendszer, 3 polcos 32 db
Konyha-étkező
- beépített konyhaszekrény (alsó és felső elemekkel, dupla mosogatóval, csapteleppel, szabadon álló
elektromos főzőlap és sütővel, páraelszívóval) 4 db
- étkező asztal, 12 személyes 4 db
- szék 48 db
- nyitott polcos szekrény 4 db
Látogatói szoba
- tárgyaló asztal 1 db
- rakásolható tárgyalószék 4 db
- irattartó szekrény 1 db
- fali fogas 1 db
Fejlesztő szoba
- iskolai acélcsővázas pad, 2 személyes 4 db
- rakásolható tárgyalószék 9 db
- tanári asztal 1 db
- irattartó szekrény 1 db
- tábla 1 db
Iroda
- íróasztal 2 db
- fiókos görgős konténer 2 db
- görgős szék 2 db
- rakásolható tárgyalószék 2 db
- ruhás szekrény 2 db
- irattartó szekrény 2 db
- álló fogas 1 db
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Pszichológusi szoba
- íróasztal 1db
- fiókos görgős konténer 1 db
- görgős szék 1 db
- rakásolható tárgyalószék 1 db
- ruhásszekrény 1 db
- irattartó szekrény 1 db
- álló fogas 1 db
- kétszemélyes kanapé 1 db
- kétszemélyes fotel 1 db
Teakonyha
- minikonyha (alsó és felső elemmel, egymedencés mosogatóval, csapteleppel) 1 db
Irattár
-SALGÓ polcrendszer, 5 polcos 6 db
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentumokban megadott bútorzat helyszínre szállítása és
a helyszínen történő össze-, fel-, illetve beszerelése is a műszaki dokumentumokban meghatározottak
szerint.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve
a beszerzendő mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy
ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.
Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos
műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező időtartam felett (hónap /
a megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max 24 hó, előny a magasabb, csak egész szám ajánlható
meg) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60.
számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza
a „Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” részszempont esetében a közbeszerzési dokumentumokban
megadott módszertan szerint.
Ajánlatkérő az 1 sz. melléklet 1. ab) pont alapján az egyenes arányosítás elvét alkalmazza a minőségi
értékelési részszempont esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan szerint.
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2. A II.2.7. pont alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.
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:
22602 / 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: Lakásotthon működéséhez bútorzat beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Meixner Csaba E.V
Nemzeti azonosítószám: 67248373242
Postai cím: Kossuth utca 15. IV/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: designbutor@gmail.com
Telefon: +36 203535586
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 67248373242
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: 19034000
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
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BBS Trend Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13404174215
Postai cím: Ipari út 18.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: irodabbstrend@gmail.com
Telefon: +36 44502755
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44502756
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13404174215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 20676410 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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
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: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14146253209
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146253209
Hivatalos név: Meixner Csaba E.V
Nemzeti azonosítószám: 67248373242
Postai cím: Kossuth utca 15. IV/8.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 67248373242
Hivatalos név: BBS Trend Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13404174215
Postai cím: Ipari út 18.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13404174215
Hivatalos név: AVA-FA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12837124208
Postai cím: Ikrényi Út 11 0267/11. hrsz
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12837124208
Hivatalos név: Bereg Konstruktor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23973677215
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 30/1
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23973677215
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:
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2022/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tiszaszentimre Községi Önkormányzat (23636/2021)
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: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55679585
Postai cím: Hősök Tere 7
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszaszentimre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Abádszalók Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86454645
Postai cím: Deák Ferenc Út 12
Város: Abádszalók
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Karcagi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80236904
Postai cím: Kálvin Utca 3.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kenderes Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76574805
Postai cím: Szent István Út 56.
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43829994
Postai cím: Síp Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tiszafüredi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54071067
Postai cím: Fő Utca 5
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 308488454
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat (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)
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1 Tisza-tavi templomok eszközbeszerzés II
Hivatkozási szám: EKR001399482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1080

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39290000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013 Tisza-tavi templomok útján II. – kulturális turisztikai desztináció eszközbeszerzés
Ssz. Költség megnevezése mennyiség m.e. Műszaki jellemzők
1. ajánlati rész: Színpad beszerzése
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1 Komplett mobil színpad 1 db
2. ajánlati rész: Játszótéri eszközök és konténer beszerzése
1 Mérleghinta 1 db
2 Rugós játék 3 db
3 2 személyes lengőhinta 1 db
4 JátszMa I. 1 db
5 Óriás lépegető 1 db
6 Piramis 2500A 1 db
7 Forgótányér 1 db
8 Trambulin 1 db
9 Piknik asztal 1 db
10 Hulladékgyűjtő 1 db
11 P kerékpártároló 2 db
12. Szaniterkonténer 1 db
3. ajánlati rész: Információs pultok
1 Információs pult kompletten, programozva 9 db
4. ajánlati rész: Templomi berendezések
1 Interaktív kijelző 2 db
2 Örökmécses 1 db
3 Kenderes - székek a látogatók számára 30 db
4 Kenderes - székek a sekrestyébe 3 db
5 Kenderes - Szekrény a sekrestyébe 1 db
6. Kenderes – Íróasztal a sekrestyébe 1 db
7. Kenderes – Keresztút a templomhajóba 1 db
8. Karcagi Zsinagóga – asztal beszerzése 5 db
9. Fegyvernek – Székek 25 db
10. Kócsújfalu - székek 35 db
11. Tiszafüred katolikus - székek 23 db
12. Tiszaszentimre - Toronyzene 1 db
13. Tiszaszentimre-biztonsági rendszer 1 db
14. Tiszafüred református - toronyzene 1 db
15. Tiszaörs – Bemutatásra szolgáló vitrin 2 db M
16. Tiszaörs – Bemutatást szolgáló szekrény, zárt üveges 2 db
17. Tiszaörs – Bemutatást szolgáló nyitott polc 2 db
18. Tiszaörs – Fogadó pult 1 db
19. Tiszaörs - Fogas 1 db
20. Tiszaörs - Székek 5 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45216495 (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: Színpad beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, hrsz 3011
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ajánlati rész: Színpad beszerzése
1 Komplett mobil színpad 1 db "2x1m-es Mott színpadelem korláttal, lábakkal, lépcsővel
&#61485;Terhelhetőség 750kg/sqm
&#61485;Könnyű összeszerelhetőség
&#61485;Kültéri kivitel
&#61485;Súly:34kg/db
&#61485;240db láb: szintezhető:80-140cm között fokozatmentesen
&#61485;110db láb összekötő
&#61485;8db 2m-es korlát (6db hátra, 2db U alakba befordítva)
&#61485;5db korlátösszekötő
&#61485;2db önbeálló lépcső(80-140cm között) korláttal
&#61485;1db 12x1m színpadszoknya
60 db/elem
Láncos motoros emelővel 4 db:Lifket BGV-D8 láncos motoros emelő:
&#61485;Teherbírása: 1000kg
&#61485;Sebessége: 4m/min
&#61485;Direkt hajtás
&#61485;Lánchossz: 24m (7x22)
&#61485;Lánctartó táska
&#61485;4 db szállító konténer(doboz) a motorok tárolásához, szállításához.
Motorvezérlővel:
Motorvezérő CR-417-32V
&#61485;4 csatornás motorvezérlőhöz
&#61485;Külön kismegszakítókkal
&#61485;Fázis visszajelzés
&#61485;4 db 3 állású kapcsoló (fel illetve lefele mozgatáshoz)
&#61485;Rackbe építhető kivitel
&#61485;Vészleállító gombbal
&#61485;Harting csatlakozási lehetőséggel
&#61485;1 db rack(tároló doboz) a vezérlőhöz
&#61485;Multicore kifejtő kábel(15m) és 4 db kábel a motorokhoz(5m,10m15m,25m)
&#61485;8 db rögzítő bilincs
&#61485;4 db körkötél a motorok rögzítéséhez(2T 1m)
Színpad fedéssel:
&#61485;Global Truss színpadfedés
&#61485;Szélessége: 12.5m
&#61485;Mélysége: 10.5m
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&#61485;Magassága: 7m
&#61485;Lábak teherbírása: 1T/láb
&#61485;Lábak: - 30x30 aluminium 4szög rácsos tartó, mozgatható kocsikkal
&#61485;Oldal tartó elemek: 40x40 erősített(vastag falú) aluminium 4szög rácsos tartó 108kg/m, 12,5m
középen 642kg teherbírás
&#61485;Ponyvatartó adapterek: 2 pontos rácsos tartókkal
&#61485;1 db háttérfüggöny 6x12m
&#61485;2 db oldal függöny 6x10m
&#61485;Ponyva a tetőre 12.5x10,5m
&#61485;6db Spanifer az Andrásoláshoz
&#61485;4db Spanifer a fedés rögzítéséhez
&#61485;2db tároló doboz a traverz összekötő elemei (dió,szeg) tárolására
&#61485;Terhelhetőség 750kg/sqm
&#61485;Könnyű összeszerelhetőség
&#61485;Kültéri kivitel
&#61485;Súly:34kg/db
&#61485;240db láb: szintezhető:80-140cm között fokozatmentesen
&#61485;110db láb összekötő
&#61485;8db 2m-es korlát (6db hátra, 2db U alakba befordítva)
&#61485;5db korlátösszekötő
&#61485;2db önbeálló lépcső(80-140cm között) korláttal
&#61485;1db 12x1m színpadszoknya
A fent említett paraméterekkel rendelkező termékek, vagy ezekkel egyenétékű termékek az elfogahatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási előteljesítés (előteljesítés naptári nap egységben) 15
2 Többletjótállás vállalása (hónap egységben, 12 hónapon felüli vállalás mértéke) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összes nettó ajánlati ár (nettó teljeskörű vételár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást
és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik
Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
II.2.1)
Elnevezés: Játszótéri eszközök és konténer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

1084

Kiegészítő szójegyzék

37535200-9

További tárgyak:
44619000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere, 501/1 tematikus játszótér
5322 Tiszaszentimre; Fő utca Hrsz: 830/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. ajánlati rész: Játszótéri eszközök és konténer beszerzése
1 Mérleghinta 1 db Műanyag alkatrészek UV stabil, anyagában színezett polietilénből készült
A fém alkatrészek dupla felületkezeléssel (tűzihorganyzással és porfestéssel) vannak ellátva a kopásállóság
érdekében
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
2 Rugós játék 3 db alapozott, dupla porfestett acél; UV stabil anyagában színezett PE alapanyag
Többféle formában.
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
3 2 személyes lengőhinta 1 db ESÉSI MAGASSÁG:1535 mm
TÖMEG:314 Kg
ANYAG: alapozott, dupla porfestett acél; galvanizált lánc, műanyag burkolattal
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
4 JátszMa I. 1 db Védőterület: 65 m2
ANYAG: alapozott, dupla porfestett acél; UV stabil anyagában színezett PE alapanyag
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
5 Óriás lépegető 1 db Védőterület: 3950*8200mm
ANYAG: alapozott, dupla porfestett acél; UV stabil anyagában színezett PE alapanyag
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
6 Piramis 2500A 1 db KOROSZTÁLY:4-14 év
VÉDŐTERÜLET:37 m2
ESÉSI MAGASSÁG:0,95 m
ANYAG:tűzi horganyzott acél; acélbetétes kötél műanyag borítással
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
7 Forgótányér 1 db VÉDŐTERÜLET:26 m2
ESÉSI MAGASSÁG:60 mm
TÖMEG:105 Kg
ANYAG:alapozott, dupla porfestett acél;
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
8 Trambulin 1 db Jump XS trambulin
Védőterület: 16m2
Szabadesési magasság: 1000 mm
9 Piknik asztal 1 db TÖMEG: 30 Kg
ANYAG:
porfestett és alapozott acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület
TELEPÍTÉS: dübeles vagy betonozható kivitel
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
10 Hulladékgyűjtő 1 db TÉRFOGAT: 30 L
TÖMEG: 30 Kg
ANYAG: tűzihorganyzott acél váz
TELEPÍTÉS: dübeles vagy betonozható kivitel
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
11 P kerékpártároló 2 db MAGASSÁG:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

1085

850 mm
SZÉLESSÉG: 540 mm
CSŐ ÁTMÉRŐ
48,3 mm
TÖMEG: 7 Kg
ANYAG: tűzihorganyzott acél váz
TELEPÍTÉS: dübeles vagy betonozható kivitel
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
12. Szaniterkonténer 1 db Szaniterkonténer 20’
Kialakítás: felépítve
Konténer külső magasság: 2591 mm
Belmagasság: 2340 mm
Tetőkeret kivitelezés: Sztenderd kivitelezés
Sarokoszlop kivitelezés: Sztenderd kivitelezés
Padlószerkezet kivitelezés: Sztenderd padlókereszt-merevítő
Konténerszín: RAL 9002
Belső dekor: Farostlemez, világos tölgy
Belső dekor födém: Forostlemez, fehér
Falszigetelés: Ásványgyapot 100 mm
Tetőszigetelés: Ásványgyapot 100 mm
Padlószigetelés: Ásványgyapot 100 mm
Elektromos csatlakozás kivitelezése: CEE csatlakozókkal, elosztószekrényekkel
Elektromosság: VDE norma
Targoncanyílás: 2050 mm
Padlólap: Cemetkötés forgácslap padlózat
Padlózat: CLASSIC IMPERIAL bézs, 1,5 mm R9
Felszereltség:
2 db falmegerősítés
1 db Irodaablak bukó/nyíló vasalattal és redőnnyel 945*1200mm
1 db szinterablak nyíló/billenő vasalattal 652*714 mm
2 db acél külső ajtó 1000 mm széles 2065 mm magas
Válaszfalak: 2 fm. Belső válaszfal
Szaniter felszerelés: 1 db kerámia kézmosó 500*410 mm Egykaros keverőcsappal, 5 literes asztal alatti
bojler, Fémtükörrel, fémkampóval, Szappantartóval
1 db WC csésze WC ülőkével és papírtartóval
1 db nyomáscsökkentő szelep ½
1 db E-konvektor 500 w
1 db E- fűtőtest 2 kW
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat
A fent említett paraméterekkel rendelkező termékek, vagy ezekkel egyenétékű termékek az elfogahatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási előteljesítés (előteljesítés naptári nap egységben) 15
2 Többletjótállás vállalása (hónap egységben, 12 hónapon felüli vállalás mértéke) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összes nettó ajánlati ár (nettó teljeskörű vételár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást
és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik
Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
II.2.1)
Elnevezés: Információs pultok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: -5300 Karcag, Kossuth tér 2-1. hrsz. 1
-5334, Kenderes-Bánhalma, Kakat u. 30. hrsz.:1962
-5300 Karcag, Kertész József utca 7. hrsz.: 185
-5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 176. hrsz.: 1
-5450 Tiszafüred, Fő u. 25. hrsz.: 1
-5350 Tiszafüred-Kócsújfalu, Sallai u. hrsz.: 5020/2
-5322 Tiszaszentimre, Fő u. hrsz.: 830/1
-5450 Tiszafüred, Fő u. 5. hrsz.: 4562
-5362 Tiszaörs, belterület hrsz.: 369
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. ajánlati rész: Információs pultok
1 Információs pult kompletten, programozva 9 db "Zárható, beltéri tablet tartó állvány 10"" méretű
tabletekhez, nehéz acél talppal köszönhetően
EZÜST színű eloxált alumínium oszlop hátsó kábelcsatornával. Méretek: 350 x 1280 x 350 mm
10' -os képától, érintő képernyő, android operációs rendszer, wifi
Elektronikus információs szoftver (böngészős keretrendszer) és telepítés:
Prémium, tematikus grafikai sablon, testre szabva
Programozás, adatfeltöltés kapott anyagokból
Szoftver telepítés, frissítés, tesztelés,
"
A fent említett paraméterekkel rendelkező termékek, vagy ezekkel egyenétékű termékek az elfogahatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási előteljesítés (előteljesítés naptári nap egységben) 15
2 Többletjótállás vállalása (hónap egységben, 12 hónapon felüli vállalás mértéke) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összes nettó ajánlati ár (nettó teljeskörű vételár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

1087

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást
és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik
Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
II.2.1)
Elnevezés: Templomi berendezések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39270000-5

További tárgyak:
39290000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: -5300 Karcag, Kossuth tér 2-1. hrsz. 1
-5334, Kenderes-Bánhalma, Kakat u. 30. hrsz.:1962
-5300 Karcag, Kertész József utca 7. hrsz.: 185
-5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 176. hrsz.: 1
-5450 Tiszafüred, Fő u. 25. hrsz.: 1
-5350 Tiszafüred-Kócsújfalu, Sallai u. hrsz.: 5020/2
-5322 Tiszaszentimre, Fő u. hrsz.: 830/1
-5450 Tiszafüred, Fő u. 5. hrsz.: 4562
-5362 Tiszaörs, belterület hrsz.: 369
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. ajánlati rész: Templomi berendezések
1 Interaktív kijelző 2 db LSK ClassBoard CBT3055S interaktív kijelző
• 55” képátló
• 16:9 képarány
• 4K UHD (3840×2160) képfelbontás
• infra multi-touch érzékelő rendszer
(20 érintés)
• 3 év garancia
• Android 7.0
10 érintési vagy 20 rajzolási pont
egyidejű érzékelése
• annotációs funkciók bármely forrás
esetén
• közvetlen Felhő-tárhely elérés
• mobil eszköz tartalommegosztás
lehetősége
• „slim gap” közvetlen érintés-élmény
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• keskeny keret kialakítás (16 mm)
• 2× HDMI in
• 1× VGA in
• 1× PC Audio in
• 1× Audio out
Az ár tartalmazza a szállítási és telepítési díjat.
2 Örökmécses 1 db Aranyozott fali elektromos örökmécses
Magasság: 16,5 cm
3 Kenderes - székek a látogatók számára 30 db A székváz tömör fából készült, ami egy tartós, természetes
anyag.
A tömör fenyő egy természetes anyag, ami az idő múlásával gyönyörűen öregedik és karakteressé válik.
A huzat mosógépben mosható.
A tökéletes minőség érdekében szükség szerint ismét húzd meg a csavarokat.
Ezt a széket otthoni használatra teszteltük, tartósság és biztonság szempontjából megfelel a következő
szabványokban meghatározott követelményeknek
4 Kenderes - székek a sekrestyébe 3 db SZÉK** Szélesség: 49 cm** Magasság: 105 cm** Mélység: 52 cm*
Rendelhető ALMA és DIÓ fával ill. több színű kárpittal.
5 Kenderes - Szekrény a sekrestyébe 1 db Dekor. Teljesen kihúzható fiókok. Belső elrendezés: 1 polc és 1
vállfatartó. SZ101 x MA201 x MÉ59 cm
6. Kenderes – Íróasztal a sekrestyébe 1 db szélesség/magasság/mélység: 138/76/60 cm
Forma: Szögletes
Polclapok száma: 1
Asztallapok száma: 1
Lábforma: Padlólemez
Anyagvastagság kb.: 22 mm
Anyagvastagság kb.: 16 mm
7. Kenderes – Keresztút a templomhajóba 1 db Keresztúti kasírozott falemez képsorozat 32x42 cm
8. Karcagi Zsinagóga – asztal beszerzése 5 db 160x90 Mogyoró színű asztal, faragott lábakkal, FIX
Furnérozott felülete mogyoró színű pácolást kapott, a lábak tömörfa kialakításának köszönhetően az asztal
masszív kivitelű.
Tárgyaló asztalnak vagy akár rendezvény asztalnak is kiválló választás.
9. Fegyvernek – Székek 25 db Szék bankett rakásolható fémvázas, 45x61x93,5cm, többféle szín
10. Kócsújfalu - székek 35 db 25 mm x 1,2mm krómozott fém váz - PU kárpit
Színek:
Váz - Kárpit
króm - barna
króm - fekete
Mérete:
Szélessége: 44 cm
Mélysége: 44 cm
Magassága: 85 cm
11. Tiszafüred katolikus - székek 23 db 25 mm x 1,2mm krómozott fém váz - PU kárpit
Színek:
Váz - Kárpit
króm - barna
króm - fekete
Mérete:
Szélessége: 44 cm
Mélysége: 44 cm
Magassága: 85 cm
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12. Tiszaszentimre - Toronyzene 1 db 1,Harangjáték vezérlő felszerelve,üzembe helyezve
13. Tiszaszentimre-biztonsági rendszer 1 db Központ: Paradox Digiplex EVO 192
Zóna bővítő modul: Rtx 386
Kezelő: K641 + Lcd Digiplex
Központ doboz: Esprit fém nagy Mb90
Transzformátor: 230V / 16V 45Vah AC
Akkumulátor: Ritar 12V/ 7,2 Ah
Akkumulátor: Ritar 12V/ 4,5 Ah
Kültéri sziréna: Paradox Ps 128
Mozgás érzékelő I.: Pmd2
Nyitás érzékelő : Paradox Dct 10 rádiós nyitásérzékelő
14. Tiszafüred református - toronyzene 1 db 1,Harangjáték vezérlő felszerelve,üzembe helyezve
15. Tiszaörs – Bemutatásra szolgáló vitrin 2 db Magasság: 1720 mm
Szélesség: 580 mm
Mélység: 330 mm
Szín: Fehér
Színválaszték:
Nem
Ajtó anyaga:
Üveg
LED:
Igen
Anyagok:
MDF
Kiegészítő anyag: Tükör
16. Tiszaörs – Bemutatást szolgáló szekrény, zárt üveges 2 db Negyedíves natúr eloxált alumínium keret
Zárható, nyíló üvegajtó
Négy darab teljes magasságban állítható üvegpolc
A fenék-, és a tetőlap laminált forgácslapból készül
A vitrintest szín azonos, szintezhető forgácslap lábazattal (magasság 100 mm) készül
Választható: lábazat, vagy görgő (2 db fékezhető és 2 db önbeálló, 50 vagy 75 mm-es ipari kerék,
magassága 71 és 105 mm )
Alap esetben hideg fényű fehér színnel készítjük.
Alap szerelési minta: Bútorlaptető, lábazat, amennyiben gurulós kivitelben kéri, felár ellenében!
Polcok 6 mm
Nyílóajtó 4 mm ESG
Üvegek 4 mm normál üveg
A vitrin teljes (külső) mérete 500 x 500mm
Magasság alumínium keret 1800 mm
Magasság lábazattal 1900 mm
Magasság kerékkel 1871 mm
LÁBAZAT sarkaiban állítható, negyed íves alumínium profil között, a fenéklappal megegyező színű
laminált bútorlap, magassága 100 mm
17. Tiszaörs – Bemutatást szolgáló nyitott polc 2 db Szélesség: 60 cm
Mélység: 42 cm
Magasság: 198 cm
Kivitel: DTD Laminált
Szállítási súly: 20 kg
18. Tiszaörs – Fogadó pult 1 db Szín: Juhar Méretek: (szélesség x magasság x mélység): 1460 x 1000 x 700
mm Egy nyíló, zárható ajtó egy polccal. Egy fehér, fémoldalas, zárható fiók. Egy nyitott polc. A pult fix.
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19. Tiszaörs - Fogas 1 db Szélesség:38 cm Magasság:185 cm Mélység:38 cm
Csomagolás: lapra szerelt, kartondobozban
Garancia:12 hónap
Szín: Cseresznye, Éger, Fehér, Wenge
20. Tiszaörs - Székek 5 db 25 mm x 1,2mm krómozott fém váz - PU kárpit
Színek:
Váz - Kárpit
króm - barna
króm - fekete
Mérete:
Szélessége: 44 cm
Mélysége: 44 cm
Magassága: 85 cm
A fent említett paraméterekkel rendelkező termékek, vagy ezekkel egyenétékű termékek az elfogahatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási előteljesítés (előteljesítés naptári nap egységben) 15
2 Többletjótállás vállalása (hónap egységben, 12 hónapon felüli vállalás mértéke) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összes nettó ajánlati ár (nettó teljeskörű vételár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást
és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik
Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
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
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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:
24996 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Színpad beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86553995
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
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Ország: Magyarország
E-mail: metallum-tech-info@metallum-tech.hu
Telefon: +36 303181172
Internetcím(ek): (URL) www.metallum-tech.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33266805
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27490000
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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V.2.10)
V.2.11)

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: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86553995
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29044061
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
Hivatalos név: Crystal AV Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65428214
Postai cím: Sopron Út 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24207964243
Hivatalos név: Hangmánia Rental Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46897846
Postai cím: Nyári Pál Utca 54
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24811811213
Hivatalos név: Pusz-Nagy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13727635
Postai cím: Szőlősi Út 13/c
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22741640216
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20986092
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Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
Hivatalos név: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87788165
Postai cím: Hársfa Út 15
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Játszótéri eszközök és konténer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/19 (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: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29044061
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: hegyesi.szkft@gmail.com
Telefon: +36 306804327
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10673023
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10648000
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: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29044061
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
Hivatalos név: Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59416045
Postai cím: Böszörményi Út 161
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13329170209
Hivatalos név: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87788165
Postai cím: Hársfa Út 15
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
Hivatalos név: GunCity Investments Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59039521
Postai cím: Szent Erzsébet Út 101 Szent Erzsébet út, 101
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27080177216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Információs pultok
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: 2021/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@procompkft.hu
Telefon: +36 92550373
Internetcím(ek): (URL) www.procompkft.hu
Fax: +36 92550374
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
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: 1533735
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: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: Axon Labs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94503085
Postai cím: Görgey Artúr Utca 75C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27116658241
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29044061
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
Hivatalos név: Forensys Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34536906
Postai cím: Korányi F. Utca 50. fsz. 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14661172215
Hivatalos név: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87788165
Postai cím: Hársfa Út 15
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Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Templomi berendezések
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: 2021/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29044061
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: hegyesi.szkft@gmail.com
Telefon: +36 306804327
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5562476
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5544760
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)
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(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: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96105920
Postai cím: Máriahegy Tanya 190
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20478276203
Hivatalos név: Meixner Csaba E.V
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64154963
Postai cím: Kossuth utca 15. IV/8.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 67248373242
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29044061
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87788165
Postai cím: Hársfa Út 15
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (0549/2022)
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: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832245220
Postai cím: Kinizsi Pál Út 74
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makovecz Attila
Telefon: +36 92313583138
E-mail: makovecz.attila@zegszakkepzo.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zegszakkepzo.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: Oktatási intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keszthely Vendéglátó Technikum – Eszközök
Hivatkozási szám: EKR001426412021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1104

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39700000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a GINOP-6.2.7-20 „Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése
új szakképzési struktúrára” tárgyú felhívás keretében a Keszthely Vendéglátó Technikum átalakításához és
korszerűsítéséhez szükséges eszközök beszerzésére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41800086 (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: Keszthely Vendéglátó Technikum – Eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

39141000-2

További tárgyak:
39700000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés a GINOP-6.2.7-20 „Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése
új szakképzési struktúrára” tárgyú felhívás keretében a Keszthely Vendéglátó Technikum átalakításához
és korszerűsítéséhez szükséges konyhaipari gépek és berendezések beszerzésére az alábbiak, illetve az
ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:
Alapmennyiség:
Gáztűzhely elektromos sütővel 19 db
Elektromos tűzhely sütővel: 6 db
Cukrászat munkaállomás: 12 db
Sokkoló hűtő fagyasztó: 1 db
Cukrászati hűtőszekrény: 1 db
Cukrászati mélyhűtőszekrény: 1 db
Cukrászati kombisütő: 2 db
Beépíthető 4 zónás indukciós főzőlap: 12 db
Beépíthető elektromos sütő: 12 db
Habverő dagasztó krémkeverőgép I.: 5 db
Habverő dagasztó krémkeverőgép II.: 2 db
Mikrohullámú sütő: 2 db
Mosogatógép: 1 db
Cukrászati hűtött munkaasztal: 1 db
Habverő dagasztó krémkeverőgép III.: 1 db
Blender: 1 db
Aprító: 2 db
Csokoládé melegítő: 1 db
Karamell lámpa: 1 db
Nagykonyhai mosogató 1: 1 db
Csepegtető falipolc: 2 db
Fali kézmosó: 2 db
tároló állvány 1:1 db
Munkaasztal:1 db
Fali tároló polc: 3 db
Tároló fali szekrény: 2 db
Kézmosó kiöntő: 1 db
Cukrászati sütőtepsi 1: 22 db
Cukrászati sütőtepsi 2: 2 db
Cukrászati sütőrács: 2 db
Cukrászati sütőtepsi 3: 2 db
Cukrászati sütőtepsi 3 magasító keret: 2 db
Cukrászati sütőtepsi 4: 3 db
Tálcazáró gép: 1 db
Hiteles mérleg: 2 db
Mérleg: 6 db
Címkenyomtatós mérleg: 1 db
tároló állvány 2: 1 db
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tároló állvány 3: 1 db
Hűtőkamra: 1 db
tároló állvány 4: 1 db
tároló állvány 5: 1 db
Hűtő: 1 db
Tálcatartó kocsi 2 db
Nagykonyhai mosogató 2: 2 db
Hűtött munkaasztal: 1 db
Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed többek között az eszközök szállítására, beépítésére, valamint
beüzemelésére és a kapcsolódó oktatások megtartására.
A teljes mennyiség részletesen az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelező időtartamon felüli többletjótállás hónapokban meghatározott
mértéke (0-36 hónap) 15
2 2. A jótállási időszak alatt vállalt hibajavítási, illetve csere határidő (min. 4. - max 1 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi eszközök képezik az opciós mennyiséget:
Gáztűzhely elektromos sütővel: 7 db
Elektromos tűzhely sütővel: 3 db
Habverő dagasztó krémkeverőgép I.: 2 db
Cukrászati kombisütő: 1 db
Tálcazáró gép: 1 db
Címkenyomtatós mérleg: 1 db
Hűtőkamra: 1 db
Sous vide kád: 1 db
Kutter 1: 1 db
Kutter 2: 1 db
Hűtő: 1 db
Blender: 1 db
Aprító: 1 db
Az opciós mennyiség vonatkozásában nyertes ajánlattevő feladata kiterjed többek között az eszközök
szállítására, beépítésére, valamint beüzemelésére és a kapcsolódó oktatások megtartására.
Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a szerződéskötésig jogosult lehívni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00009
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21971 / 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: Keszthely Vendéglátó Technikum – Eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@advise.hu
Telefon: +36 307524600
Internetcím(ek): (URL) www.advise.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
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: 41800086
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: konyhaipari gépek és
berendezések szállítása és beüzemelése
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: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 13109721217
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Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@vendi.hu
Telefon: +36 309591572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
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: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 13109721217
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
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
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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:
2022/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0904/2022)
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: 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: Knitzky Laura
Telefon: +36 209411347
E-mail: lknitzky@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eseti építés-szerelési munkák
Hivatkozási szám: EKR001701342021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű szakipari, épületgépészeti, elektromos (erősés gyengeáram) építési-szerelési, kivitelezési, átalakítási, korszerűsítési munkák a szükséges anyagok
biztosításával vállalkozási keretszerződés 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:
26326 / 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:
. .
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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/19 (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:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak. A módosított közbeszerzési dokumentumokat
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3)-(4) bek. rendelkezése szerint rendelkezésre bocsátotta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (0856/2022)
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: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: 19876175209
Postai cím: Piac Utca 4-6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győri Zsófia
Telefon: +36 52412694
E-mail: gyori.zsofia@immanuelotthon.hu
Fax: +36 52412694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nagytemplom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nagytemplom.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Immánuel Otthon és Iskola kivitelezési munkái.
Hivatkozási szám: EKR001743652021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Immánuel Otthon és Iskola kivitelezési munkái.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
26392 / 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:
2022/01/10
Helyesen:
2022/01/21
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: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (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:
2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (0303/2022)
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: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325763211
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dinpi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jókai-kert bemutatóhely kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001434602021
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:
Jókai-kert Natura 2000 látogatóközpont kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24576 / 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:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A következő helyett:
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állam együttesen finanszírozza (75/25 % arányban), a kifizetés
ún. szállítói finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla)
támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai
szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseinek előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), valamint a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő
fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §ban meghatározott szabályok szerint teljesíti.
Pénzügyi ütemezés:
Az Ajánlatkérő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. Részszámla: 25 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
25 %-ának megfelelő összegről,
- 2. Részszámla: 50 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói 25
%-ának megfelelő összegről,
- 3. Részszámla: 70 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói 20
%-ának megfelelő összegről,
- 4. Részszámla: 85 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói 15
%-ának megfelelő összegről,
- Végszámla: 100%-os készültségi fok elérését és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását,
valamint a használatbavételi engedély iránti kérelem Hatósághoz történő benyújtását követően nyújtható
be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj részszámlákban fentiek
szerint el nem számolt részéről állítható ki.
Az Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított
teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Az
Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében és a Kbt. 135. § (9) bekezdésében
foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő
mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és
végszámla) arányosan kerül levonásra.
Előleg igénylése esetén Vállalkozónak a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint a
szerződés hatályba lépésének napjáig választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania az
eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja, vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
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Helyesen:
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állam együttesen finanszírozza (75/25 % arányban), a kifizetés
ún. szállítói finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla)
támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai
szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseinek előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), valamint a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő
fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §ban meghatározott szabályok szerint teljesíti.
Pénzügyi ütemezés:
Az Ajánlatkérő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. Részszámla: 15 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
15 %-ának megfelelő összegről,
- 2. Részszámla: 50 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
35 %-ának megfelelő összegről,
- 3. Részszámla: 70 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
20 %-ának megfelelő összegről,
- 4. Részszámla: 85 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
15 %-ának megfelelő összegről,
- Végszámla: 100%-os készültségi fok elérését és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően nyújtható be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj
részszámlákban fentiek szerint el nem számolt részéről állítható ki.
Az Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított
teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Az
Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében és a Kbt. 135. § (9) bekezdésében
foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő
mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és
végszámla) arányosan kerül levonásra.
Előleg igénylése esetén Vállalkozónak a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint a
szerződés hatályba lépésének napjáig választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania az
eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja, vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény módosításával egyidejűleg módosításra kerülnek a Közbeszerzési Dokumentumok alábbi
részei:
- Szerződéstervezet
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- Árazatlan költségvetések
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Harc Község Önkormányzata (0828/2022)
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: Harc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15417505217
Postai cím: Fő Utca 59
Város: Harc
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gábor
Telefon: +36 74437030
E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net
Fax: +36 74437030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Harc - Csapadékvíz elvezetés I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001082322021
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:
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00014 kódszámú „Harc Község bel-és külterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem”
című projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése.
A vízrendezés célja:
Harc község Fő utcai és Kossuth Lajos utcai vízlevezető árkok, a Vörösmarty tér, Jókai utca és a Petőfi
Sándor utca vízgyűjtő területrészeire hulló csapadékvizeinek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges
árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító műtárgyak megépítése, hogy ezzel a folyamatos fenntartás
lehetőségét megteremtve, a községet a csapadékkároktól mentesítsék. A tervezett vízrendezés célja
továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a mértékadó árvizek zavartalan levezetésére
alkalmas, esztétikus meder kialakítása.
Meglévő vízelvezetési állapot ismertetése:
A tervezési területeken keletkezett csapadékvizek befogadója a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése
mellett kialakított földárkok, amelyek Harc Község Önkormányzatának kezelésében vannak.
A települési csapadékvizek végső befogadója a Sió-csatorna, amely a Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökségének (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 14.) kezelésében van.
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A települési csapadékvizek a meglévő földárkokon keresztül a Sió jobbpart 26+548 tkm. és a 27+323 tkm.
szelvénynél kerülnek bevezetésre a Sió csatornába. A tervezési területek (Kossuth L. utca, Jókai utca, Petőfi
utca, Fő utca) északnyugati-délkelet irányban erőteljesen lejtenek, ennélfogva a csapadékvizek gyors
lefolyásúak.
A Kossuth L. utca déli oldalán található meglévő nyílt árok egy szakasza burkolattal ellátott (193 hrsz.
területtől a 31. számú lakóház kapubejáró átereszéig terméskő burkolatú, majd ettől a szelvénytől a 25.
számú lakóház kapubejáró átereszéig betonlap burkolatú), amelyeknek műszaki állapota, és kapacitása
megfelelő. Ezen vízlevezető árok az utca északi végéig földmedrű árok. Az utca északi oldalán földárok
található.
Tervezett vízelvezetés általános ismertetése:
A tervezési területek vízgyűjtő területére hulló csapadékvizek befogadója a Sió csatorna jobbparti
árvízvédelmi töltése mellett kialakított földárkok. A hidraulikai és hidrológiai méretezés folyamán
kiderült, hogy a befogadók meglévő árokszelvénye megfelel a megnövekedett csapadékvíz mennyiségek
levezetésére is. Ehhez azonban feltétlenül szükség van az árokmedren fenntartási munkálatok (bozót- és
cserjeirtás) elvégzésére, de nem csak a beruházás megvalósulása során, hanem a fenntartási időszakban,
illetve azon túl is. Ideális esetben ezeket a munkálatokat évi 2 alkalommal, tavasszal és ősszel is el kell
végezni a csapadékvizek zavartalan levezetése érdekében. A Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése
mellett kialakított földárkokba bekötött csapadékvíz elvezető árkok torkolati szakaszát burkolattal kell
ellátni. A bevezetést úgy kell kialakítani, hogy a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltésében kimosódás
ne keletkezhessen. A medervédelem, a természetes környezetet nem zavaró betonba rakott terméskőből
készül. A burkolat kezdetén és végén lezáró betonfog épül. Az elfolyási oldalra kőszórás kerül.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/
vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, 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.
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 szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a
szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés
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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, ilyenkor a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait
megfelelően kell alkalmazni
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:
24547 / 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: 2022/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, mivel az ajánlatkérő a II. sz. kiegészítő
tájékoztatás keretében módosította a közbeszerzési dokumentumok részét képező költségvetést.
A felhívás KÉ száma: 24547/2021
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nyíregyházi Egyetem (0947/2022)
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: Nyíregyházi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308708415
Postai cím: Sóstói Út 31/b
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergelyné dr. Drabik Beáta
Telefon: +36 703624799
E-mail: drabik.beata@nye.hu
Fax: +36 42404092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nye.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Egyetem részére kisbuszok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001744132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„1 darab 18 személyes busz és 2 db elektromos kisbusz beszerzése a Nyíregyházi Egyetem részére” az
alábbiak szerint:
1. rész: 1 db 18 személyes kisbusz beszerzése
2. rész: 2 db elektromos busz beszerzése
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
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Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárást
visszavonja.
A Kbt. 53. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét a "visszavonásról hirdetmény feladására" vonatkozóan
Ajánlatkérő ezúton tejesíti; a visszavonásról az érdeklődő gazdasági szereplők egyidejű tájékoztatása - az
EKR-en keresztül automatikusan - megtörtént.
Az előzmény hirdetmény száma: 26544/2021.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (0797/2022)
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 Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309783243
Postai cím: Korányi Frigyes Út 1 10886/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 305569698
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.koranyi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyszerhasználatos műtéti eszközök 9 ajánlati rész
Hivatkozási szám: EKR000808752021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyszerhasználatos műtéti eszközök beszerzése 9 ajánlati részben, 12 hónapos határozott idejű szerződés
keretében.
Továbbiak az adott ajánlati részeknél.
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:
25179 / 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:
. .
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: 2022/01/17 (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:
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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: 2022/01/17 (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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
AK a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás részét (közbeszerzési dokumentáció 23. oldalán) az 1.
ajánlati részben módosította. A módosított közbeszerzési dokumentációt az EKR-en közzétette.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Somogyvár Község Önkormányzata (1020/2022)
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: Somogyvár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15396619214
Postai cím: Kaposvári Utca 2.
Város: Somogyvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8698
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Éva
Telefon: +36 85540012
E-mail: jegyzo@somogyvar.hu
Fax: +36 85540014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.somogyvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Somogyvár – Vityapuszta összekötő út felújítása
Hivatkozási szám: EKR001636712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Somogyvár Község Önkormányzata, mint Megrendelő kívánja megvalósítani tárgyi útfelújítás
településeket összekötő szakaszának megvalósítását. A felújítandó útszakasz hossza 4963 m, felújított
szélessége 4,0.
Az érintett útszakasz 67112. sz. közútról ágazik le és az alábbi helyrajzi számokat érintve ér be Vityapuszta
Szabadság utcára.
Jelenleg a burkolt útszakasz repedezett, megsüllyedt, sok helyen kátyúsodott. A süllyedések és mozaikos
repedések teherbírási problémára utalnak. A legkritikusabb helyeken teljes pályaszerkezet csere. Az út
kategóriába sorolását az e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak alapján.A
leendő összekötőút funkció alapján az útkategória K.V, a környezeti körülmény „B” és a megengedett
sebesség a 4,0 m széles szakaszon 70 km/óra. A kialakítás főbb elemeit a következőkben foglaljuk össze:
Építéssel érintett szakasz/ szelvény Terület szelvényszám km.sz. Kialakítás
Burkolatfelújítás Somogyvár külterület, Vityapuszta belterület 0+000-4+963 Burkolat szélesítés, burkolat
felújítás, teljes pályaszerkezet csere , burkolat szélesség 4,0 m

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

1132

Műtárgy építés Somoygvár külterület 4+028,12 Előregyártott vasbeton keretelemes áteresz előfejekkel
belső méret 100x100 cm.
Műtárgy építés Somogyvár külterület 4+498,96 Előregyártott vasbeton keretelemes áteresz előfejekkel,
belső méret 100x100 cm
Műtárgy építés Somogyvár külterület útcsatlakozások 73,0 m hosszban 60-as beton áteresz, 27,0 m
hosszban 40-es beton áteresz előregyártott beton támfalelem lezárással
VÍZSZINTES VONALVEZETÉS:
A tervezett felújítás során nyomvonal korrekció nem történik. A burkolatszélesség biztosítása miatt
minimális tengely eltolódás előfordul, mivel az útszélek annyira megkoptak, hogy a tengely felvétel során
a szélesítés felé eltolódik.
MAGASSÁGI VONALVEZETÉS:
A tervezett felújítással a meglévő magassági kialakítás csak az aszfalt rétegek vastagságával változik.
A felújítással csak a pálya deformációja és némileg a hullámosodások megszüntetése érhető el. A
tengelyben a magassági emelkedés 12,0 cm mely a kopóréteg és a kötőréteg beépítésből adódik.
FÖLDMŰVEK
A földmunka döntően bevágásból kikerülő föld kitermelését és elszállítását jelenti a felújítással érintett
szakaszon.
A szükséges töltés építéséhez anyagnyerő helyről kell beszerezni a hiányzó mennyiséget elsősorban a
felújított szakaszon.
KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS:
A meglévő út pályaszerkezet feltehetően szórt kőalap és egy réteg aszfalt burkolat. Azokon a
szakaszokon, ahol a tönkremenetel nem nagy mértékű a régi burkolat megmarad alapnak. A pályaszélek
letöredezettsége miatt, a burkolat szélessége sehol sem éri el a 4,0 m. A megrendelő önkormányzat
útmutatása szerint, a 4,0 m burkolatszélességet mindenütt biztosítani kell.
A tervezett pályaszerkezet szélesítésben és burkolat cseréknél az alábbi:
Terület szelvényszám km.sz. Pályaszerkezet
Külterületi útszakaszok 0+000-4+962,66
- 5 cm vtg. AC 11 aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm vtg. AC 22 kötő/kiegyenlítő réteg
- 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
- 20 cm vtg. fagyvédő réteg (HK vagy M63)
A fagyvédő réteget paplanszivárgó formájában 10 cm vtg.-ban a korrigált földárokba ki kell futtatni. A
kifuttatás legalább 30 cm –rel az árokfenék szintje fölött legyen, nehogy a csapadékvíz visszaszivárogjon
az ágyazatba.
Ahol a meglévő burkolat megmarad alaprétegnek, abban az esetben a kötő/kiegyenlítő réteg vastagsága
7,0 cm és 12,0 cm között változik. Ahol szükséges a kötő/kiegyenlítő réteg minimális vastagságát marással
kell biztosítani.
A megemelt pályaszint miatt a padkát a környező terephez kell rendezni. Az 1,5 m széles padka 1,0 m
szélességben, a burkolat mellett tömörített mészkő murvából készül 10,0 cm vtg.-ban. A fennmaradó
0,5 m szélességben földpadka épül. A padka tervezett oldalesése 5 %. A csatlakozó földutakon 3,0 m
szélességben 25,0 m hosszban 20 cm vastag zúzottkő sárrázó tervezett.
VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYAK: Részletesen műszaki dok. szerint
Az útfelújítás nem befolyásolja a meglévő csapadékvízelvezető rendszer működését. A kétoldali
padka szélessége, és rendezése lehetővé teszi, hogy az útra hulló csapadék akadálytalanul eljusson
a meglévő árokba. A meglévő árkokat azonban ki kell tisztítani, a növényzetet el kell távolítani és a
profilozást el kell végezni. A felújítandó útszakaszt három helyen keresztez csőáteresz, illetve kerethíd.
A 0+037,75 km szelvényben található vasbeton kerethíd állapota megfelelő, átépítése nem tervezett. A
4+028,12 és a 4+498,96 km szelvényben lévő átereszek átmérője és anyaga meghatározhatatlan, nem
megközelíthetőek. 100x100 cm-es vasbeton keretelemes átereszeket, a hozzájuk tartozó előfejekkel
együtt mindkét szelvénybe. Az útpálya magassági kialakítása lehetővé teszi megerősítés nélküli
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beépítésüket. Az útcsatlakozások keresztezésében 40-es és 60-as beton csőáteresz tervezett előregyártott
lezáró támelemekkel.
KÖZMŰVEK
Tervezés során a közmű üzemeltetőkkel az egyeztetés megtörtént. Az útfelújítással érintett szakaszon
elektromos légvezeték, vízvezeték, Telekom üzemeltetésében földkábel üzemel. A vízvezeték az első 500
m-en a a baloldali padkában található majd át a jobboldali padkába és elhagyja a területet. A hírközlési
kábel az érintett útszakasz baloldali padkájában található, majd a 3+000 kmszelvénykörnyékén átkerül a
jobboldali padkába. A vezetékek nem befolyásolják a beruházás megvalósítást.
A munkavégzés idején az építési területen a biztonságos közlekedést jelzőtáblákkal és korlátokkal
kell szabályozni. A végleges forgalomtechnikai elemeket, mint KRESZ táblák és acél szalagkorlátok a
munkálatok befejeztével el kell helyezni.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan
költségvetési kiírás tartalmazza.
AK felhívja a T. AT.-k figyelmét a 321/2015. Kr. 46. § (3)-ben foglaltakra is.
A munkák nem engedélykötelesek
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:
25767 / 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:
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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: 2022/01/14 (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: 2022/01/14 (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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az EKR-ben közétett közbeszerzési dokumentumokat módosítja az alábbiak szerint
(tájékoztató jelleggel, részletesen lsd. EKR)
- KD. 1. kötet III. fejezet 2. 4. értékelési részszempont: a következő helyett: „A jogalap alátámasztására
kérjük becsatolni az a), b), d), e), f) pontok esetén a magánszemély nyilatkozatát, c) jogszabályhely
esetén a magánszemély személyi igazolványának másolatát.” helyesen: A jogalap alátámasztására kérjük
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becsatolni az a)- f) pontok esetén a magánszemély nyilatkozatát, olyan módon, hogy az azokban szereplő
adatok alapján az értékelési részszempontnak való megajánlás és annak alátámasztása egyértelműen
megállapítható legyen. Továbbá ajánlattevő nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a nevezett természetes
személy munkavállaló milyen jogviszonyban áll ajánlattevővel, adott esetben nyilatkozato(ka)t a Kbt. 65.§
(7) bekezdése alapján.
- KD. 2. kötet szerződéses feltételek (IX.1. pont) egységes szerkezetben EKR közbeszerzési dokumentáció
módosított a következő helyett: - 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. helyesen: a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
Vállalkozó a jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
- Az ajánlathoz benyújtandó nyilatkozatminták (egységes szerkezetben EKR Az ajánlathoz benyújtandó
nyilatkozatminták mód): M/4. formanyomtatvány lap alján a következő helyett: „A jogalap alátámasztására
kérjük becsatolni az a), b), d), e), f) pontok esetén a magánszemély nyilatkozatát, c) jogszabályhely esetén a
magánszemély személyi igazolványának másolatát.”
helyesen „A jogalap alátámasztására kérjük becsatolni az a)-f) pontok esetén a magánszemély
nyilatkozatát valamint Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nevezett természetes személy
munkavállaló milyen jogviszonyban áll ajánlattevővel”
- Műszaki dokumentáció 3. kötet (EKR-ben csatolt műszaki dokumentáció 3. kötet árazatlan költségvetés
alapján egységes szerkezetben), a költségvetés kiegészül: kiegészítő tételek 01. Általános tételek
valamennyi (korábba kiadott költségvetésben nem szereplő) tétele.
- Műszaki dokumentáció 3. kötet (EKR-ben csatolt műszaki dokumentáció 3. kötet műszaki leírás alapján
egységes szerkezetben), módosított részek: VIII. pont KÖZMŰVEK „A 0+975 km szelvényben a KaposvárLengyeltóti DN300 PN64 nagynyomású gázvezeték és bányaüzemi hírközlő kábel keresztezi a pályát. Az
üzemeltetővel az egyeztetés megtörtént a jegyzőkönyvben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani”
IX. pont FORGALOMTECHNIKA a mart és újrahasznosítható anyagok elszállításáról és lerakóhelyi
elhelyezéséről kivitelezőnek kell gondoskodnia.
- Műszaki dokumentáció 3. kötet (EKR-ben csatolt műszaki dokumentáció 3. kötet közműhelyszínrajzok
MÓD elnevezésben egységesen valamennyi közműhelyszínrajzzal, változás a gáznyomvonalban
- Műszaki dokumentáció 3. kötet (EKR-ben csatolt műszaki dokumentáció 3. kötet közműnyilatkozatok
(csatolásra kerülnek EKR-ben a beruházással érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetések
jegyzőkönyvei, nyilatkozatok)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szepetnek Községi Önkormányzat (0868/2022)
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: Szepetnek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734439220
Postai cím: Petőfi Utca 70.
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai-Gaál Mónika
Telefon: +36 93381145
E-mail: hivatal@szepetnek.hu
Fax: +36 93381145
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: Szepetnek, Petőfi u. 70. KMB épületének energetika
Hivatkozási szám: EKR001678402021
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 beruházás keretében az építés célja Szepetnek, Petőfi u. 70. körzeti megbízotti iroda épületének
energetikai korszerűsítése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
A felújítással érintett épület főbb alapadatai:
Az épület földszintes, magastetős kialakítású.
Terület övezeti besorolása : Vt-2
Épület hasznos alapterülete : 71,83 m2
Helyiségek :
előtér 1,89 m2
közlekedő 7,89 m2
teakonyha 10,20 m2
irattár 2,08 m2
akadálymentes wc 5,67 m2
KMB helyiség 15,29 m2
polgárőr helyiség 27,01 m2
padlásfeljáró 1,80 m2
Az épület tartószerkezetei változatlanul maradnak, a felújítási munka nem érinti. Az alapozás változatlanul
marad.
A homlokzati nyílászárók cserére kerülnek. A külső terasz elbontása után a homlokzati erkélyajtó
funkciója megszűnik, helyére nagyméretű ablak kerül beépítésre. A terasz előtti 12 cm beugrás ragasztott
hőszigeteléssel kiegyenlítésre kerül.
A belső nyílászárók cserére kerülnek, faszerkezetű tömör MDF ajtólapos nyílászárókkal. A padlóburkolat
felbontásra kerül, az aljzatbeton kiegyenlítése után új padlóburkolatok készülnek.
Az épület akadálymentes megközelítésére új bejárati rámpa és előlépcső készül. A rámpa kialakítása
az előírásoknak megfelelően 5 % emelkedéssel készül, fémkorláttal és kerékvetővel. Rámpa kialakítása
rehabilitációs szakmérnök által készített akadálymentesítési műszaki leírás szerint készül.
Homlokzati hőszigetelés
A homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az alkalmazott hőszigetelés 160
mm vastag AUOSTROTHERM AT-H80 hőszigetelő tábla.
A padlásfödém hőszigetelése 100+100 mm vtg KNAUF UNIFIT 035 ásványgyapot hőszigetelő filc
elhelyezéssel készül, nem járható kialakítással. A hőszigetelés elhelyezése mechanikai rögzítéssel történik.
A tetőfedés elbontásra kerül, a szintén elbontásra kerülő bádogosszerkezetekkel együtt. Az új tetőfedés
Creaton Róna hornyolt cserépfedéssel készül természetes vörös színnel.
A kapcsolódó bádogosszerkezetek, fallefedés, ereszszegély horganyzott acéllemezzel készülnek. A
függőeresz- és lefolyócsatorna szintén horganyzott acéllemezzel készül.
Épületvillamosság
Az épülethez új bekötés nem készül, a meglévő villanyóra szekrényből kerül új vezetékelés elindítva.
A belső villanyszerelési munkák teljesen új rendszerrel készülnek, előírásoknak megfelelő általános
megvilágítással. Az épületen napenergia hasznosítása – villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek
telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelem elhelyezéssel,
igénybejelentéssel és hálózatcsatlakozással kapcsolatos koordinációval készül.
Épületgépészet
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Az épület jelenleg közműcsatlakozással rendelkezik, a belső új hálózat a meglévőre csatlakozva készül. Az
épületben új gépészeti víz-, csatorna, -gáz, fűtésszerelés készül.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
Helyesen:
A felújítással érintett épület főbb alapadatai:
Az épület földszintes, magastetős kialakítású.
Terület övezeti besorolása : Vt-2
Épület hasznos alapterülete : 71,83 m2
Helyiségek :
előtér 1,89 m2
közlekedő 7,89 m2
teakonyha 10,20 m2
irattár 2,08 m2
akadálymentes wc 5,67 m2
KMB helyiség 15,29 m2
polgárőr helyiség 27,01 m2
padlásfeljáró 1,80 m2
Felújítás leírás
Az épület tartószerkezetei változatlanul maradnak, a felújítási munka nem érinti.
Az alapozás változatlanul marad.
Az épület a TOP 3.2.1 pályázat keretein belül energetikai felújításra kerül:
A homlokzati nyílászárók cserére kerülnek.
Az épületen valamennyi külső nyílászáró korszerű műanyagszerkezetű nyílászáróval készül. Az új
hőátbocsátási tényezője Uw=1,10 W/m2K, léghanggátlásuk LH4 kategóriába sorolt. A tervben jelölt egyedi
méretű ablakok, teraszajtók és bejárati ajtók kerülnek legyártásra. Profil: 7 légkamrás PVC profil RAL 9003
fehér színnel, horganyzott acél merevítésekkel, ROTO NT vagy ezzel egyenértékű, résszellőzős kialakítású
vasalat rendszerrel,, kettős szürke EPDM tömítéssel (alapfelszereltségként: hibásműködés-gátló, ablak-,
ajtó kilincs).
Üvegezés: 4mm – 12 mm – 4 mm-12 mm – 4 mm Low-e rétegrendű, Ug=0,9 W/m²K hőátbocsátási
tényezőjű üvegezéssel (más rétegkialakítású, biztonsági üvegezés a szakmai irányelveknek és
szabványoknak megfelelően alkalmazandó).
Külső párkány és belső könyöklő: Belső fehér (RAL 9010) színű vízorros 16-20 mm vastag műanyag
párkányprofil elhelyezése,az ablakok szélességével megegyező hosszban, , fal külső síkjától 3 cm-es
előállással, 3%-os kifelé lejtéssel beépítve.
A külső nyílászárókon vagyonvédelmi rács kerül felszerelésre. A rács fémszerkezettel készül, fekete
mázolással. A belső spaletta javítások gletteléssel és festéssel készülnek.
A belső helyiségek összenyitásából kerül kialakításra az akadálymentes WC. Akadálymentes helyiség
kialakítása rehabilitációs műszaki leírás szerint készül. Az oldalfal burkolatok a helyiségben 2,10 m
magasságig csempeburkolattal készülnek.
A csempe és padlóburkolat az AM WC-ben felbontásra kerül, az aljzatbeton kiegyenlítése után új
padlóburkolatok készülnek, valamint új csempeburkolat. A padlóburkolat ragasztott greslap burkolattal
készül.
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Az épület akadálymentes megközelítésére AM parkoló, új bejárati rámpa és előlépcső készül. A rámpa
kialakítása az előírásoknak megfelelően 5 % emelkedéssel készül, fémkorláttal és kerékvetővel. Rámpa
kialakítása rehabilitációs szakmérnök által készített akadálymentesítési műszaki leírás szerint készül.
Homlokzati hőszigetelés
A homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az alkalmazott hőszigetelés 160
mm vastag AUOSTROTHERM AT-H80 hőszigetelő tábla.
A hőszigeteléssel a nyílászáróknál 2 cm vastagságban fordulunk be (amennyiben szükséges), itt csak
ragasztással rögzítjük a hőszigetelést.
Az épület lábazati részeire terven jelölt magasságig fagyálló lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni,
amely 125 mm AUSTROTHERM XPS TOP P zártcellás hőszigetelő táblákból készül.
A padlásfödém hőszigetelése 100+100 mm vtg KNAUF UNIFIT 035 ásványgyapot
hőszigetelő filc elhelyezéssel készül, nem járható kialakítással.
A hőszigetelés elhelyezése mechanikai rögzítéssel történik. ( anyagjellemzők EN 13162:2012+A1:2015
harmonizált szabvány szerint) hővezetési tényező : λ=0,033 W/mK, tűrési osztály: T3, méretállandóság
23ºC-on, 90% páratartalommal <1,0%, rövid ideig tartó vízfelvétel NPD ), hosszú ideig tartó vízfelvétel
NPD , áramlási ellenállás: 6 kPa s/m2 , veszélyes anyagok: megfelel) készül
A kapcsolódó bádogosszerkezetek: függőeresz- és lefolyócsatorna a homlokzat szigetelés előtt elbontásra,
majd a homlokzatszigetelés után visszahelyezésre kerülnek.
Épületvillamosság
Az épülethez új bekötés nem készül. Az AM Wc kialakításával összefüggésben készül új villamos hálózat,
valamint a lámpatestek cserére kerülnek. Az AM WC-ben veszélyjelző rendszer kerül kiépítésre.
Az épületen napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése,
az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelem elhelyezéssel,
igénybejelentéssel és hálózatcsatlakozással kapcsolatos koordinációval készül.
Épületgépészet
Az épület jelenleg közműcsatlakozással rendelkezik, a belső új hálózat – az AM WC kialakítása során-a
meglévőre csatlakozva készül. Az épületben új fűtésszerelés készül.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás a műszaki tartalom részét képező költségvetéseket és a műszaki leírást érinti. Ezzel
összefüggésben a közbeszerzési útmutatónak a közbeszerzés ismertetésére vonatkozó 4. pontja is
változik.
Előzmény hirdetmény száma: 26178/2021
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (1005/2022)
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: ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15728908209
Postai cím: Kossuth Utca 20
Város: Újléta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4288
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szimáné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52211812
E-mail: polgarmester@ujleta.hu
Fax: +36 52211812
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujleta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001496312021
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:
6 db bérlakás kialakítása történik meg, 4 helyszínen. A bérlakások kialakírása során felújítás, és új építés is
történik. A Rákóczi utca 38. szám alatt 2 bérlakás kerül kialakításra, melyből az egyik egy felújítás, a másik
új építés. A Rákóczi utca 13-ban szintén 2 lakóegység jön létre, 1 db ingatlan felújításával.
A bérlakások kialakítására 4 részajánlat útján tehető ajánlat, az egyes részekhez tartozó mennyiségi
leírások, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalom 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:
25637 / 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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlattételi határidő módosítására kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolása érdekében kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (0939/2022)
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: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14867361213
Postai cím: Köztársaság Utca 34.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Seres Csaba
Telefon: +36 27501791
E-mail: seres.csaba@vacholding.hu
Fax: +36 27510108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vacholding.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközök, anyagok beszerzése 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000754622021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Ömlesztett anyagok beszerzése és szállítása
2. rész: Kertészeti gépekhez anyagok beszerzése és szállítása
3. rész: Egyéb városüzemeltetéshez szükséges anyagok (építési anyagok, gépkarbantartási eszközök,
kertészeti anyagok, védőeszközök, villanyszerelési anyagok, vizes anyagok) beszerzése és szállítása
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:
25477 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/28 (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
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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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy egyéb közbeszerzési dokumentumok
nem módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Békéscsabai Szakképzési Centrum (26721/2021)
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: Békéscsabai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73046671
Postai cím: Gyulai Út 32/1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bszc.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kétegyházi úti tanműhelyfejlesztés építése
Hivatkozási szám: EKR000830742020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Kétegyházi úti tanműhelyfejlesztés építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Békéscsaba, Kétegyházi út 1. sz. alatti volt képzőközpont egyes épületeinek
átalakítása, felújítása tanműhely épületté.
Az érintett ingatlanon a tervezett beruházás 3 épületet érint.
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Az „A” épületben (főépület) 2 nagyméretű műhely tanterem lesz kialakítva összesen nettó 152,91 nm-ben,
mely hasznos területnek minősül.
A „B” épületben (tanműhely), a meglévő acélvázas épület szerkezeti megerősítésével, illetve a helyiségek
újragondolásával, szerkezeti átalakításával, felújításával alakul ki a XXI. sz. követelményeit kielégítő
tanműhely épület összesen nettó 556,15 nm területi nagysággal, mely hasznos területnek minősül.
Az „A” és „B” épület közös használatú helyiségei összesen nettó 206,18 nm nagysággal kerülnek
kialakításra, mely hasznos területnek minősül.
A „C” épület egy meglévő hagyományos szerkezeti kialakítású épület, mely a helyiségrendszer
újragondolása és a szerkezetek felújítása után egy korszerű felületkezelő műhely kerül kialakításra
összesen nettó 205,15 nm területi nagysággal, mely hasznos területnek minősül.
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) 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:
01939 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kétegyházi úti tanműhelyfejlesztés építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/29 (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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
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: 333996666
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Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Békéscsaba, Kétegyházi út 1. sz. alatti volt képzőközpont egyes épületeinek
átalakítása, felújítása tanműhely épületté.
Az érintett ingatlanon a tervezett beruházás 3 épületet érint.
Az „A” épületben (főépület) 2 nagyméretű műhely tanterem lesz kialakítva összesen nettó 152,91 nm-ben,
mely hasznos területnek minősül.
A „B” épületben (tanműhely), a meglévő acélvázas épület szerkezeti megerősítésével, illetve a helyiségek
újragondolásával, szerkezeti átalakításával, felújításával alakul ki a XXI. sz. követelményeit kielégítő
tanműhely épület összesen nettó 556,15 nm területi nagysággal, mely hasznos területnek minősül.
Az „A” és „B” épület közös használatú helyiségei összesen nettó 206,18 nm nagysággal kerülnek
kialakításra, mely hasznos területnek minősül.
A „C” épület egy meglévő hagyományos szerkezeti kialakítású épület, mely a helyiségrendszer
újragondolása és a szerkezetek felújítása után egy korszerű felületkezelő műhely kerül kialakításra
összesen nettó 205,15 nm területi nagysággal, mely hasznos területnek minősül.
A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 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: 457542440
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/10/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.) A szerződéskötést követően a tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan pótmunkaigények merültek fel
a “B” és “C” épületek vonatkozásában, amelyek az 1. számú szerződésmódosítás jogalapját képzeték.
Tekintettel arra, hogy az 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépésére 2021. október 19. napján
került sor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal jóváhagyását követő-n, ezért az 1. sz.
szerződémódosításban foglalt 2021. október 15-ei teljesítési határidő sem tudott megvalósulni, ezáltal
2021. október 31-el újabb részszámla kiállítására van lehetőség, a teljesítési határidőt pedig a felek 2021.
november 30-ra módosítják.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján
megfelelő, mivel a fentebb részletezett események olyan előre nem látható körülmények, amelyeket
a szerződéskötéskor senki nem láthatott előre, valamint a szerződésmódosítás nem változtatja meg a
szerződés jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %át, a hatálybalépés elhúzódása miatt pedig a szerződés teljesítési határidejének módosítása, illetve egy
részszámla beépítése is szükségessé válik.
A vállalkozási szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A kivitelezés során 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A részszámlák benyújtására
az áfa nélküli szerződéses érték 25%, 50% és 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség,
a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. Egy további részszámla benyújtására van
lehetőség a 2021. október 31-i teljesülési szintnek megfelelően.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kibocsátott, a hiba
és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani,
mely nyilatkozat tartalmazza a beruházás adott készültségi fokát és az abban elvégzett munkanemeket A
számlák mellékletét képezik az azokat alátámasztó számlarészletezők és az átláthatósági nyilatkozatok.”
A vállalkozási szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határideje 2021.11.30. napjára módosul.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.
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 szerződéskötést követően a tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan
pótmunkaigények merültek fel a “B” és “C” épületek vonatkozásában, amelyek az 1. számú
szerződésmódosítás jogalapját képzeték. Tekintettel arra, hogy az 1. számú szerződésmódosítás hatályba
lépésére 2021. október 19. napján került sor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal jóváhagyását
követően, ezért az 1. sz. szerződémódosításban foglalt 2021. október 15-ei teljesítési határidő sem tudott
megvalósulni, ezáltal 2021. október 31-el újabb részszámla kiállítására van lehetőség, a teljesítési határidőt
pedig a felek 2021. november 30-ra módosítják.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján megfelelő.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
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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: 457542440 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 457542440 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint, a
következő feltételek együttes teljesülése esetén:
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül
bármely esetben:
(4)
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egy-mással
nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

1153

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (0497/2022)
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: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András igazgató
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dinpi.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001153792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. sz. (hrsz. 15622/14)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Vállalkozási szerződés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő
Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kivitelezési feladatainak ellátására.
Rendeltetés / Előzmények
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. sz. (hrsz. 15622/14) alatti ingatlan
területén található, meglévő épület felújításával a Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kialakítását tervezi.
A látogatóközpont elsődleges célja az Igazgatóságunk működési területén lévő barlangok, azok geológiai,
hidrológiai és természetvédelmi értékeinek, valamint az ott élő denevéreknek a bemutatása mellett a környezeti
nevelés. A meglévő épület teljes felújítása tervezett, mely szerint az alsó szinten fogadórész kerül kialakításra
pénztárral, zöld bolttal, kiállítással és egy gyerekek számára használható játékbarlang-térrel. A felső szint főbb
helyiségei a 30 fő befogadására alkalmas vetítőterem, melynek funkciója előadások, kisfilmek levetítésére,
bemutatók, oktatások lebonyolítása lesz, valamint a túravezetők és az ott dolgozók munkavégzéséhez szükséges
iroda-tárgyaló helyiség, valamint túravezetői szoba-öltöző.
I. Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont építési kivitelezése
A tervezett épület 3 szintes:
- földszint 95m2
- emelet 61m2
- padlástér 7m2
összesen: 156m2 hasznos alapterületű.
Közművek
A tervezett létesítmény megvalósítására közművesített területen kerül sor.
Gépészet
Az épület alapvető téli fűtési és nyári hűtési igényének ellátása levegős hőszivattyús rendszerrel (VRF) tervezett,
kihasználva a levegőből nyerhető megújuló energiákat.
Az épület erre alkalmas és építészetileg elfogadható tető felületére napelemes rendszert tervezünk. A rendszer kb.
16db napelem cellából tud állni, ami hozzávetőlegesen 4,32kW teljesítményű lesz.
A Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kialakítása kapcsán a barlang és az új Látogatóközpont közötti, a
barlang üzemeltetéséhez szükséges elektromos berendezések, vezérlések, - úgymint: a világításhoz tartozó
főelosztó, szünetmentes tápegység, biztonsági világítás, segélykérő telefon, visszajelző fények, segélykérés „felköltöztetése” és az ehhez tartozó alépítmények kiviteli tervek szerinti nyomvonalon történő kiépítése is jelen
kivitelezési feladat részét képezi.
II. Környezetrendezés
Jelen kivitelezéshez kapcsolódóan az épület közvetlen környezetének kertépítészeti kiviteli tervek szerinti
kialakítását is meg kell valósítani.
Főbb kivitelezési elemek:
- épület melletti rézsűfelület növénytelepítése - (31,8 m2)
- támfal felújítás (1,5 fm), támfal növénytelepítése (3,9 m2)
- északi növénykazetta kialakítása és növénytelepítése (6,1 m2)
- új burkolatok kiépítése (188,6 m2)
- kültéri lépcsők felújítása, kiépítése
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24044 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
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: 137384966
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. sz. (hrsz. 15622/14)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő
Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kivitelezési feladatainak ellátására.
Rendeltetés / Előzmények
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. sz. (hrsz. 15622/14) alatti ingatlan
területén található, meglévő épület felújításával a Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kialakítását tervezi.
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A látogatóközpont elsődleges célja az Igazgatóságunk működési területén lévő barlangok, azok geológiai,
hidrológiai és természetvédelmi értékeinek, valamint az ott élő denevéreknek a bemutatása mellett a környezeti
nevelés. A meglévő épület teljes felújítása tervezett, mely szerint az alsó szinten fogadórész kerül kialakításra
pénztárral, zöld bolttal, kiállítással és egy gyerekek számára használható játékbarlang-térrel. A felső szint főbb
helyiségei a 30 fő befogadására alkalmas vetítőterem, melynek funkciója előadások, kisfilmek levetítésére,
bemutatók, oktatások lebonyolítása lesz, valamint a túravezetők és az ott dolgozók munkavégzéséhez szükséges
iroda-tárgyaló helyiség, valamint túravezetői szoba-öltöző.
I. Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont építési kivitelezése
A tervezett épület 3 szintes:
- földszint 95m2
- emelet 61m2
- padlástér 7m2
összesen: 156m2 hasznos alapterületű.
Közművek
A tervezett létesítmény megvalósítására közművesített területen kerül sor.
Gépészet
Az épület alapvető téli fűtési és nyári hűtési igényének ellátása levegős hőszivattyús rendszerrel (VRF) tervezett,
kihasználva a levegőből nyerhető megújuló energiákat.
Az épület erre alkalmas és építészetileg elfogadható tető felületére napelemes rendszert tervezünk. A rendszer kb.
16db napelem cellából tud állni, ami hozzávetőlegesen 4,32kW teljesítményű lesz.
A Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont kialakítása kapcsán a barlang és az új Látogatóközpont közötti, a
barlang üzemeltetéséhez szükséges elektromos berendezések, vezérlések, - úgymint: a világításhoz tartozó
főelosztó, szünetmentes tápegység, biztonsági világítás, segélykérő telefon, visszajelző fények, segélykérés „felköltöztetése” és az ehhez tartozó alépítmények kiviteli tervek szerinti nyomvonalon történő kiépítése is jelen
kivitelezési feladat részét képezi.
II. Környezetrendezés
Jelen kivitelezéshez kapcsolódóan az épület közvetlen környezetének kertépítészeti kiviteli tervek szerinti
kialakítását is meg kell valósítani.
Főbb kivitelezési elemek:
- épület melletti rézsűfelület növénytelepítése - (31,8 m2)
- támfal felújítás (1,5 fm), támfal növénytelepítése (3,9 m2)
- északi növénykazetta kialakítása és növénytelepítése (6,1 m2)
- új burkolatok kiépítése (188,6 m2)
- kültéri lépcsők felújítása, kiépítése
A bontási munkák során az eltakart szerkezetek láthatóvá válását követően megállapításra került, hogy a meglévő
tartószerkezeti elemek egy része nem állékony, azok kiváltása szükséges az alábbiak szerint részletezve:
- EMELETI FÖDÉM: A tetőszerkezet, az oromfal és térdfal ráfalazások bontása után láthatóvá váltak a takart
födémgerendavégek, amelyek a fal teljes keresztmetszetén át voltak vezetve, mindenféle védelem nélkül. A
gerendavégek zöme teljesen korhadt, kézzel szétszedhető. A megtartani szánt födémrész újraépítendő a feltárt
állapot miatt. Pótmunkaként jelentkezik a gerendák és az alsó deszkázat stukatúrral bontása, az új gerendák és az
alsó gipszkarton burkolat.
A meglévő födém elbontása után elvégzendő munkák:
- falazat felső részének visszabontása,
- falegyen kialakítása,
- sárgerenda elhelyezése,
- új födémgerendák elhelyezése, sárgerendához való rögzítése
A födémgerendák szelvénymérete 12/20 cm, a sárgerenda 15/8 cm. A födémgerendák falazatba kerülő végét
védeni kell az építési nedvesség ellen.
- HÁTSÓ FAL TETŐTERASZNÁL: A fa homlokzatburkolat bontása után előkerült falszakasz középrésze kb. 10-12
cm-t kifelé dől, a nyílás melletti falpillérnél a téglák kilazultak, a habarcsminőség nagyon gyenge. A falazatot el
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kell bontani, az utcai oldalon a saroktól visszafelé kb. 50-60 cm-re, a másik oldalon a sarokig. A bontás során a
megmaradó falazatban csorbázatot kell kialakítani. A falszakaszt újra kell falazni.
- F02 LÉPCSŐ FALA: A lépcsőház falai semmilyen módon nincsenek bekötve a főépület falazatába. A
csatlakozásnál függőleges repedések jelentek meg. Felül a tervezett állapotban lesz egy monolit vb. koszorú,
ami összefogja a két részt. Alatta a függőleges csatlakozás mentén összekötéseket kell készíteni mindkét
becsatlakozásnál. Javasolt Brutt Saver szerkezeterősítő spirál alkalmazása: 8 mm átmérőjű spirál kb. 30-40 cm-ként
kialakított horonyba beragasztva.
- F04 helyiség FÖDÉM és FALEGYEN: A vetítő és iroda közti 25 cm vastagságú fal alátámasztása hiányos, az félig
a levegőben áll, ezért a fal alatt a födémet az eredeti terv szerint nem lehet elkészíteni, ezért a födém szélén a fal
mellett erősítő gerendát kell kialakítani, mely a két merőleges falra támaszkodik a statikus terv szerint.
- HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS: A megmaradó falszakaszok homlokzati kialakítása során a felület kiegyenlítésére
az eredeti tervben nem szereplő EPS szigeteléssel történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 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: 152757096
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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):
A bontási munkák során az eltakart szerkezetek láthatóvá válását követően megállapításra került, hogy
a meglévő tartószerkezeti elemek egy része nem állékony, azok kiváltása szükséges az alábbiak szerint
részletezve:
- EMELETI FÖDÉM: A tetőszerkezet, az oromfal és térdfal ráfalazások bontása után láthatóvá váltak a takart
födémgerendavégek, amelyek a fal teljes keresztmetszetén át voltak vezetve, mindenféle védelem nélkül.
A gerendavégek zöme teljesen korhadt, kézzel szétszedhető. A megtartani szánt födémrész újraépítendő
a feltárt állapot miatt. Pótmunkaként jelentkezik a gerendák és az alsó deszkázat stukatúrral bontása, az új
gerendák és az alsó gipszkarton burkolat.
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A meglévő födém elbontása után elvégzendő munkák:
- falazat felső részének visszabontása,
- falegyen kialakítása,
- sárgerenda elhelyezése,
- új födémgerendák elhelyezése, sárgerendához való rögzítése
A födémgerendák szelvénymérete 12/20 cm, a sárgerenda 15/8 cm. A födémgerendák falazatba kerülő
végét védeni kell az építési nedvesség ellen.
- HÁTSÓ FAL TETŐTERASZNÁL: A fa homlokzatburkolat bontása után előkerült falszakasz középrésze kb.
10-12 cm-t kifelé dől, a nyílás melletti falpillérnél a téglák kilazultak, a habarcsminőség nagyon gyenge. A
falazatot el kell bontani, az utcai oldalon a saroktól visszafelé kb. 50-60 cm-re, a másik oldalon a sarokig. A
bontás során a megmaradó falazatban csorbázatot kell kialakítani. A falszakaszt újra kell falazni.
- F02 LÉPCSŐ FALA: A lépcsőház falai semmilyen módon nincsenek bekötve a főépület falazatába. A
csatlakozásnál függőleges repedések jelentek meg. Felül a tervezett állapotban lesz egy monolit vb.
koszorú, ami összefogja a két részt. Alatta a függőleges csatlakozás mentén összekötéseket kell készíteni
mindkét becsatlakozásnál. Javasolt Brutt Saver szerkezeterősítő spirál alkalmazása: 8 mm átmérőjű spirál
kb. 30-40 cm-ként kialakított horonyba beragasztva.
- F04 helyiség FÖDÉM és FALEGYEN: A vetítő és iroda közti 25 cm vastagságú fal alátámasztása hiányos, az
félig a levegőben áll, ezért a fal alatt a födémet az eredeti terv szerint nem lehet elkészíteni, ezért a födém
szélén a fal mellett erősítő gerendát kell kialakítani, mely a két merőleges falra támaszkodik a statikus terv
szerint.
- HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS: A megmaradó falszakaszok homlokzati kialakítása során a felület
kiegyenlítésére az eredeti tervben nem szereplő EPS szigeteléssel történik.
A felújítandó épület meglévő statikai, szerkezeti állapotával kapcsolatban felmerült műszaki problémák
a tervezés és projektelőkészítés időszakában pontosan nem voltak láthatóak, azok a bontási munkálatok
során tárultak fel teljeskörűen. Oláh János műszaki ellenőr 2021.10.17-én kiadott nyilatkozata alapján a
tervezői válaszokban kiírt munkák a Szerződés 4.3. pontjában foglaltakkal összhangban pótmunkának
minősülnek.
A fentiekre tekintettel a Megrendelő a felmerült pótmunkák elvégzésére vonatkozóan 2021.11.17-én
ajánlatot kért a Vállalkozótól. Vállalkozó 2021.11.17-én megadta ajánlatát. A benyújtott ajánlat szerint a
pótmunka ellenértéke:
• nettó 15.372.130 Ft, azaz bruttó 19.522.605 Ft.
A pótmunka ajánlat műszaki és pénzügyi tartalmát Oláh János műszaki ellenőr 2021.11.18-án jóváhagyta.
Ezt követően a Megrendelő 2021.11.18-án adta meg a pótmunka ajánlat előzetes írásbeli jóváhagyását.
A Szerződés 5.2. pontjában foglaltak alapján a teljesítés végső határideje a szerződés hatálybalépésétől
(2021.04.28.) számított 15 hónap. A pótmunka igény elbírálási folyamata (2021.09.20. - 2021.11.18.:
felmerült műszaki problémák azonosítása, kivizsgálása, tervezői válaszok alapján pótmunka műszaki
tartalmának véglegesítése, megrendelői ajánlatkérés, műszaki ellenőri jóváhagyás, pótmunka ajánlat
előzetes megrendelői jóváhagyása) alatt a munkavégzés leállításra került, melynek eredményeként a
kivitelezés eredeti ütemezése nem tartható.
• A teljesítés végső határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 17 hónap.
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 felújítandó épület meglévő statikai, szerkezeti állapotával kapcsolatban
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felmerült műszaki problémák a tervezés és projektelőkészítés időszakában pontosan nem voltak láthatóak,
azok a bontási munkálatok során tárultak fel teljeskörűen.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 137384966 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 152757096 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (26702/2021)
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: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85667101
Postai cím: AKADÉMIA UTCA 3.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Kontrolling Osztály
Telefon: +36 18961789
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai üzemeltetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000890182020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Informatikai üzemeltetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72250000-2

További tárgyak:

72260000-5
72267100-0
72300000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő 1051 Budapest, Széchényi tér 7-8. szám alatti épületének
szerverterme, valamint a Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály.

A közbeszerzés mennyisége: Az Emberi Erőforrások Minisztériumnak egyes informatikai rendszereihez
kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbiak szerint 20 hónapig terjedő időtartamban;
A. Egyes informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbi felsorolás
szerint, illetve a csatolt tájékoztató alapján.
1.) Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter szerverei üzemeltetői feladatainak ellátása;
2.) Akadálymentesítési Portál – „A Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének
feltérképezése” elnevezésű TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt – szervere üzemeltetői feladatainak
ellátása (2020.12.31-ig, majd archiválás);
3.) UNESCO.hu portál üzemeltetői feladatainak ellátása;
4.) Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása;
5.) TEXTLIB szerver üzemeltetői feladatainak ellátása;
6.) A TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt keretében létrehozott és működtetett „Szülői Információforrás Központ”
internetes oldalt kiszolgáló szerver üzemeltetése (2020.12.31-ig, majd archiválás);
7.) Vagyonkataszter alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
8.) LEO alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése.
B. A Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály végzi az infrastrukturális környezet
egyes elemeinek üzemeltetését, amelyhez szerver oldali üzemeltetői támogatás szükséges:
1.) EMMI Ügyfélszolgálati Portál üzemeltetői feladatai;
2.) Hivatali Kapu VPN szerverei üzemeltetői feladatai;
3.) Tűzfal üzemeltetésének teljes kőrű támogatása;
4.) Hálózati eszközök üzemeltetése;
5.) Mentési rendszer üzemeltetése, mentési feladatok elvégzése, mentési megoldás optimalizálása;
6.) Monitoring és menedzsment szerverek üzemeltetésének támogatása, a megoldás optimalizálása.
A vonatkozó informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása magukban foglalják
a III. 1.3) pont M2) alpontjában rögzített rendszerek ismeretét és a meghatározott minimum szakmai
tapasztalat szükségességét.
(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: 20 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:
20609 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Z 1000525 Rész száma: Elnevezés: Informatikai üzemeltetési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36545087
Postai cím: Dobó István Utca 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@ick.hu
Telefon: +36 309609965
Internetcím(ek): (URL) www.ick.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31920000
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):

72250000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

72250000-2

További tárgyak:

72260000-5

Kiegészítő szójegyzék

72267100-0
72300000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő 1051 Budapest, Széchényi tér 7-8. szám alatti épületének
szerverterme, valamint a Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Emberi Erőforrások Minisztériumnak egyes informatikai rendszereihez
kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbiak szerint 20 hónapig terjedő időtartamban;
A. Egyes informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az alábbi felsorolás
szerint, illetve a csatolt tájékoztató alapján.
1.) Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter szerverei üzemeltetői feladatainak ellátása;
2.) Akadálymentesítési Portál – „A Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének
feltérképezése” elnevezésű TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt – szervere üzemeltetői feladatainak
ellátása (2020.12.31-ig, majd archiválás);
3.) UNESCO.hu portál üzemeltetői feladatainak ellátása;
4.) Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása, valamint az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
honlapjainak üzemeltetési támogatási feladatai;
5.) TEXTLIB szerver üzemeltetői feladatainak ellátása;
6.) A TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt keretében létrehozott és működtetett „Szülői Információforrás Központ”
internetes oldalt kiszolgáló szerver üzemeltetése (2020.12.31-ig, majd archiválás);
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7.) Vagyonkataszter alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
8.) LEO alkalmazás környezetét kiszolgáló szerverek üzemeltetése.
B. A Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály végzi az infrastrukturális környezet
egyes elemeinek üzemeltetését, amelyhez szerver oldali üzemeltetői támogatás szükséges:
1.) EMMI Ügyfélszolgálati Portál üzemeltetői feladatai;
2.) Hivatali Kapu VPN szerverei üzemeltetői feladatai;
3.) Tűzfal üzemeltetésének teljes kőrű támogatása;
4.) Hálózati eszközök üzemeltetése;
5.) Mentési rendszer üzemeltetése, mentési feladatok elvégzése, mentési megoldás optimalizálása;
6.) Monitoring és menedzsment szerverek üzemeltetésének támogatása, a megoldás optimalizálása.
A vonatkozó informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása magukban foglalják
a III. 1.3) pont M2) alpontjában rögzített rendszerek ismeretét és a meghatározott minimum szakmai
tapasztalat szükségességét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 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: 31920000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36545087
Postai cím: Dobó István Utca 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@ick.hu
Telefon: +36 309609965
Internetcím(ek): (URL) www.ick.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 5. számú melléklete kiegészül a jelen szerződésmódosítás mellé csatolt Adatfeldolgozási
szerződéssel.
A Szerződés 3.1.1.4.) pontja a módosítást követően:
„ 4.) Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása, valamint az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
honlapjainak üzemeltetési támogatási feladatai"
A szerződésmódosítás eredményeként a szerződéses ellenérték nem változik, valamint a
11/6201-44/2020/KOZBESZO iktatószámú Vállalkozási szerződésben szereplő szállítói teljesítés sem
változik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésben szereplő tevékenység nagy mennyiségű
személyes adatkezeléssel jár, a XV/4-21/2021/ADAT iktatószámú feljegyzésben megfogalmazott
közigazgatási államtitkári utasítás szerint eljárva, a vállalkozói szerződésnek ki kell egészülnie az Intergrált
Jogvédelmi Szolgálat honlapjának (www.ijsz.hu) nevesítésével, valamint az adatfeldolgozásra vonatkozó
rendelkezésekkel. A Vállalkozó a „Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása” pont szerinti
teljesítés során ellátja az IJSZ honlapok üzemeltetési támogatási feladatait, a Megrendelő részéről ezen
feladatok nem képeznek további költséget, és a Vállalkozó rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
kapacitással és szakértelemmel. Gazdaságilag és műszakilag jelentős teherrel járna a Megrendelő számára
a szerződő fél személyének változása.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31920000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31920000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (25645/2021)
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: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91851721
Postai cím: Deák F. Utca 2-4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Szilvia
Telefon: +36 22541617
E-mail: kozbesz@fejer.police.hu
Fax: +36 22541611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejér M.Rendőr-f. energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000608772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Főkapitányság épülete
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2-4. HRSZ: 856
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–
2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt
projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen
közbeszerzési eljárás tárgya a „Fejér megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00089 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Fejér Megye 856 HRSZ; 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.
épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló
szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és világítási rendszerek
korszerűsítését, , villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.)
TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és
a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását.
Továbbá telepítésre kell napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 342 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható lapostető utólagos polisztirol hő- és vízszigetelése 37 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hőszigetelése 413 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2195 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=140 kW
Strangszabályzás, és termoszelep csere 130 db
Elektromos hálózat korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Világítás korszerűsítés 624 db armatúra
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 32,4 kWp (120 db 270Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja.
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A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(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: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
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: KEHOP-5.2.2/16-2016-00089
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01147 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Főkapitányság épülete
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon: +36 305307709
Internetcím(ek): (URL) www.pestiepito.hu
Fax: +36 12675244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 277865729
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
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2-4. HRSZ: 856
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–
2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt
projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen
közbeszerzési eljárás tárgya a „Fejér megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00089 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Fejér Megye 856 HRSZ; 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.
épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló
szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és világítási rendszerek
korszerűsítését, , villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.)
TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és
a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását.
Továbbá telepítésre kell napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 342 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható lapostető utólagos polisztirol hő- és vízszigetelése 37 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hőszigetelése 413 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2195 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=140 kW
Strangszabályzás, és termoszelep csere 130 db
Elektromos hálózat korszerűsítése kapcsolódó munkáival
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Világítás korszerűsítés 624 db armatúra
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 32,4 kWp (120 db 270Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 277865729
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződésmódosítás I. pontjában foglalt módosítás oka helyettesítő termékek alkalmazása a szerződés
teljesítése során.
A 322/2015. Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján Megrendelő és Vállalkozó az árazott költségvetés
ezen tételei tekintetében egyeztetést folytattak, és a beépítésre kerülő nyílászárókat, lámpákat és
radiátor szelepeket véglegesítették. A 322/2015. Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésével összhangban
megállapítható, hogy a helyettesítő termékek műszakilag egyenértékűek vagy magasabb minőségűek,
mint az eredetileg tervezett termékek. Felek megállapodnak, hogy a helyettesítő termékek alkalmazása
az eredetileg tervezett termékekhez képest sem többlet határidővel, sem többlet költséggel nem jár,
továbbá a módosítás nem tekinthető lényegesnek.
A 2021. január 18. napján kötött Szerződés alábbi tételei kerülnek módosításra, melyek teljes műszaki
tartalma a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében kerül bemutatásra:
nyílászáró: SCHÜCO ADS 70 helyett Aliplast Superial
lámpák: az eredetileg tervezett mennyezetre szerelt fénycsöves lámpatestek helyett mennyezetre szerelt
LED-es izzók és lámpák
radiátor szelepek: Danfoss radiátor szelep helyett Herz radiátor szelep.
VI.2.2.) pont folytatása:
Nem jelentős módosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken
kívül, 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
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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 rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a módosítás nem lényeges, mivel az eredeti
szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg tekintettel arra, hogy
a) a szerződésmódosítás helyettesítő termékek beépítésére vonatkozik, így a módosítás nem tartalmaz új
feltételt;
b) a jelen módosítás a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja;
c) a jelen módosítás a Vállalkozási Szerződést nem terjeszti ki új kötelezettségre.
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: Nem jelentős módosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján
Részletes indoklás a karakterkorlátra tekintettel a VI.2.1. pontban
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: 277865729 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 277865729 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hatvani Tankerületi Központ (0855/2022)
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: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26409197
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintérné Juhász Györgyi
Telefon: +36 37795208
E-mail: gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu
Fax: +36 37795208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hatvan
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lőrinci Hunyadi Mátyás Ált. Isk. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000357582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés – Selyp
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45453100-8
45300000-0
45310000-3

Kiegészítő szójegyzék
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45330000-9
45331000-6
45442100-8
45236250-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI - hrsz.: 189,
cím: 3021 Lőrinci, Temesvári utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AT feladata a kivitelezés megvalósítása, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően. AT-nek a kivitelezés során a dokumentációban (közbeszerzési
műszaki leírás, árazott költségvetés, és szerződéses feltételek) meghatározottak szerint kell a létesítményt
megvalósítani.
Elvégzendő főbb feladatok:
Átalakítási munkák:
A meglévő épület földszintjén lévő tanári, és intézményirányítási helyiségek alaprajzi kialakítása a jelenlegi
igényeknek megfelelően kerül átalakításra. Az átalakításhoz felhasználjuk a használaton kívül lévő volt szolgálati
lakást. A szolgálati lakás belső burkolata, válaszfalai, nyílászárói bontásra kerülnek. A bontás után lehet a tervezett
új alaprajzi elrendezést kialakítani.
A tanáriszobához kapcsolódóan egy teakonyha is kialakításra kerül.
A jelenlegi tanáriszoba helyén egy tanterem kerül kialakításra.
A II. emeleten lévő jelenleg könyvtárként működő, korábban természettudományi szaktanterem teljeskörű
átalakításra kerül. Eredeti funkcióját kapja vissza. Az I. emeleten lévő színpaddal ellátott tanterembe kerül
kialakításra a könyvtár.
A tantermek padlóburkolatai cserélendők, illetve felújítandók.
Az épületegyüttes magastetővel és alacsonyhajlású tetővel fedett. Mindkét fedés elhasználódott, felújítása
indokolt.
Az iskola sportudvarának burkolati felületei töredezettek, tönkrementek, felújításuk tervezett. A területen új
aszfaltburkolattal egy 17x35 m méretű kézilabdapálya kialakítása tervezett.
Az iskola akadálymentes megközelítése a főbejárathoz kialakítandó akadálymentes rámpán történik.
Irányadó mennyiségek (alap megrendelés):
- Tetőfelújítás: 938,8 m2
- Vakolatjavítás: 350 m2
- Padlóburkolat csere: 2.450 m2
- Bádogozás: 129 m
- Belső nyílászárók cseréje: 81 db
- Tantermek festése: 3.068 m2
- Térburkolat készítése: 660m2
- Sportpálya kialakítása: 595 m2
- Fűtés korszerűsítés: 2.398,59 m2 alapterületen
- Villanyszerelés:1 db riasztó rendszer, 1 db tűzjelző rendszer
A műszaki átadás-átvétel feltétele a felmérés alapján készült, minőségi bizonylatokkal ellátott, megvalósítási terv
(mely a kivitelezés alatt felmerült módosításokat is tartalmazza, alapja az AT által szolgáltatott – kivitelezés során
készített – szakágankénti dokumentáció) 2 pld nyomtatott, papír alapú + 2 pld CD formájában történő átadása.
Teljesítés időtartama:
&#61656; Munkaterület átadás-átvétel: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül,
&#61656; Teljesítés (készre jelentés) határideje: a munkaterület átadás átvételét követő 11 hónap (330. naptári
nap) – amennyiben nem munkanap, az azt követő első munkanap;
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Műszaki átadás átvétel megkezdése: készre jelentéstől számított 5 naptári napon belül, az átadás-átvételnek a
készre jelentéstől számított 30 naptári napon belül le kell zárulnia. A végszámlát kiállításának feltétele az átadásátvétel sikeres lezárása;
&#61656; AK előteljesítést elfogad;
AT-nek a felújítást részben az iskola üzemszerű működése közben kell elvégeznie, ezért a kivitelezés időbeni
és térbeli ütemezése, erőforrás allokációja, így ellenértéke meghatározása során AT-nek minden ebből adódó
egyeztetési kötelezettséggel, esetleges korlátozásokkal, egy tapasztalt szakcégtől elvárható módon és mértékben
számolnia kell.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit,
a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 380
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00075
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18101 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kivitelezési szerződés – Selyp
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/29 (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: Castor-Grand Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79727776
Postai cím: Széchenyi Utca 15. 1/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: castorgrand@gmail.com
Telefon: +36 306323253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 139914753
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:

45214200-2

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45442100-8
45236250-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI - hrsz.: 189,
cím: 3021 Lőrinci, Temesvári utca 9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
AT feladata a kivitelezés megvalósítása, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően. AT-nek a kivitelezés során a dokumentációban (közbeszerzési
műszaki leírás, árazott költségvetés, és szerződéses feltételek) meghatározottak szerint kell a létesítményt
megvalósítani.
Elvégzendő főbb feladatok:
Átalakítási munkák:
A meglévő épület földszintjén lévő tanári, és intézményirányítási helyiségek alaprajzi kialakítása a jelenlegi
igényeknek megfelelően kerül átalakításra. Az átalakításhoz felhasználjuk a használaton kívül lévő volt szolgálati
lakást. A szolgálati lakás belső burkolata, válaszfalai, nyílászárói bontásra kerülnek. A bontás után lehet a tervezett
új alaprajzi elrendezést kialakítani.
A tanáriszobához kapcsolódóan egy teakonyha is kialakításra kerül.
A jelenlegi tanáriszoba helyén egy tanterem kerül kialakításra.
A II. emeleten lévő jelenleg könyvtárként működő, korábban természettudományi szaktanterem teljeskörű
átalakításra kerül. Eredeti funkcióját kapja vissza. Az I. emeleten lévő színpaddal ellátott tanterembe kerül
kialakításra a könyvtár.
A tantermek padlóburkolatai cserélendők, illetve felújítandók.
Az épületegyüttes magastetővel és alacsonyhajlású tetővel fedett. Mindkét fedés elhasználódott, felújítása
indokolt.
Az iskola sportudvarának burkolati felületei töredezettek, tönkrementek, felújításuk tervezett. A területen új
aszfaltburkolattal egy 17x35 m méretű kézilabdapálya kialakítása tervezett.
Az iskola akadálymentes megközelítése a főbejárathoz kialakítandó akadálymentes rámpán történik.
Irányadó mennyiségek (alap megrendelés):
- Tetőfelújítás: 938,8 m2
- Vakolatjavítás: 350 m2
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- Padlóburkolat csere: 2.450 m2
- Bádogozás: 129 m
- Belső nyílászárók cseréje: 81 db
- Tantermek festése: 3.068 m2
- Térburkolat készítése: 660m2
- Sportpálya kialakítása: 595 m2
- Fűtés korszerűsítés: 2.398,59 m2 alapterületen
- Villanyszerelés:1 db riasztó rendszer, 1 db tűzjelző rendszer
A műszaki átadás-átvétel feltétele a felmérés alapján készült, minőségi bizonylatokkal ellátott, megvalósítási terv
(mely a kivitelezés alatt felmerült módosításokat is tartalmazza, alapja az AT által szolgáltatott – kivitelezés során
készített – szakágankénti dokumentáció) 2 pld nyomtatott, papír alapú + 2 pld CD formájában történő átadása.
Teljesítés időtartama:
&#61656; Munkaterület átadás-átvétel: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül,
&#61656; Teljesítés (készre jelentés) határideje: a munkaterület átadás átvételét követő 11 hónap (330. naptári
nap) – amennyiben nem munkanap, az azt követő első munkanap;
Műszaki átadás átvétel megkezdése: készre jelentéstől számított 5 naptári napon belül, az átadás-átvételnek a
készre jelentéstől számított 30 naptári napon belül le kell zárulnia. A végszámlát kiállításának feltétele az átadásátvétel sikeres lezárása;
&#61656; AK előteljesítést elfogad;
AT-nek a felújítást részben az iskola üzemszerű működése közben kell elvégeznie, ezért a kivitelezés időbeni
és térbeli ütemezése, erőforrás allokációja, így ellenértéke meghatározása során AT-nek minden ebből adódó
egyeztetési kötelezettséggel, esetleges korlátozásokkal, egy tapasztalt szakcégtől elvárható módon és mértékben
számolnia kell.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit,
a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 380
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: 195207975
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Castor-Grand Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79727776
Postai cím: Széchenyi Utca 15. 1/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: castorgrand@gmail.com
Telefon: +36 306323253
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.2. A Szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint változik:
A Szerződés szerinti kötbérterhes teljesítési határidő, azaz a teljesítés (készre jelentés) határideje a
munkaterület átadás-átvételétől számított 11. hónap, azaz a 330. naptári nap helyett, a pótmunka
megrendelésétől számított 103. naptári nap [ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap].
Műszaki átadás átvétel: a készre jelentéstől számított 5 naptári napon belül meg kell kezdeni, és az átadásátvételnek a készre jelentéstől számított 30 naptári napon belül le kell zárulnia.
3.3. A Szerződés 8.1 pontja az alábbiak szerint változik:
Szerződéses Ár: nettó Egyösszegű Ajánlati Ár nettó 139.914.753 Ft + ÁFA, helyett nettó 139.914.753 Ft
+ 55 293 222 Ft + ÁFA, azaz nettó 195 207 975 Ft + ÁFA, azaz bruttó 247 914 128 Ft (a továbbiakban:
„Vállalkozási Díj”).
3.4. A Szerződés 8.7 pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az elismert pótmunka teljesítésarányos ellenértéke az aktuális rész- illetve végszámlákban kerülhet
érvényesítésre.
3.5. A Szerződés 8.14 pontja helyébe az alábbi bekezdés lép:
A rész- és a végszámla finanszírozása a pályázatban elnyert támogatásból történik, utófinanszírozással,
mely jelen módosítás keretében saját forrásból kiegészítésre kerül. A pályázattal biztosított támogatási
intenzitás így 71,674712%-ra módosul.
3.6. A Szerződés szerint megvalósítandó műszaki tartalom az elismert pótmunkáknak megfelelően
módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A 2.1 pontban bemutatott, Megrendelő által elfogadott körülmények kizárólag
a teljesítés során váltak megismerhetővé, melyeket sem a Kivitelező, sem a Megrendelő nem láthatott az
előkészítés, ajánlatétel és a szerződéskötés időpontjában (lásd a részletes kimutatás, indokolás)
A kivitelezési feladat általános jellege nem változik, az akadályoztatás mértékével arányosan halasztásra
kerül a kötbérterhes részteljesítési- és ezzel egyezően a befejezési határidő, illetve mivel a pótmunkák a
kivitelezés tartalmát nem módosítják.
A határidő jelen pontban részletezett halasztás nem eredményezi a szerződéses érték változását, míg a
pótmunkák elismert értéke nem haladja meg a szerződéses érték 50%-t. Mértéke 39,52 %.
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
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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: 139914753 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 195207975 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az eljárás mindkét részében Ajánlatkérő egyidejűleg, mindkét megkötött szerződést módosította. Az
EKR technikai sajátosságából adódóan egyidejűleg csak 1 "Szerződés módosítása" hirdetmény feladása
kezdeményezhető, így jelen hirdetmény a 2. részre vonatkozik, az 1. részre vonatkozó "Szerződés
módosítása" hirdetmény 0617/2022 KÉ számon közzétételre került.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Nemzeti Bank (0585/2022)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: LK oxyreduct rsz cseréhez kapcs tetőfelépítmény
Hivatkozási szám: EKR000323532021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: LK Oxyreduct rsz cseréhez kapcs tetőfelépítmény
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45262400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1239 Budapest, Európa utca 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központban a trezort ellátó új
Oxyreduct rendszer berendezései számára, valamint az áttelepítésre kerülő meglévő Oxyreduct rendszer
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elhelyezésére az épület tetején tetőfelépítményben, zárt, hőszigetelt és klimatizált helyiség kivitelezése,
ennek keretében hozzávetőleg 6 db acélszerkezet gyártása és szerelése a dokumentációban foglalt
műszaki tartalommal, az abban elhelyezésre kerülő eszközök üzemeltetéséhez szükséges csatlakozások,
bekötések kialakításával, a jelenlegi felépítmény elbontása és elszállítása, valamint a jelenleg meglévő
bekötések elbontása, elszállítása és a terület helyreállítása.
(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: 5 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:
14989 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LK Oxyreduct rsz cseréhez kapcs tetőfelépítmény
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23756472213
Postai cím: Árpád Út 29.
Város: Váchartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2164
Ország: Magyarország
E-mail: info@ipower.hu
Telefon: +36 205328725
Internetcím(ek): (URL) www.ipower.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150490827
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45262400-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1239 Budapest, Európa utca 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központban a trezort ellátó új
Oxyreduct rendszer berendezései számára, valamint az áttelepítésre kerülő meglévő Oxyreduct rendszer
elhelyezésére az épület tetején tetőfelépítményben, zárt, hőszigetelt és klimatizált helyiség kivitelezése,
ennek keretében hozzávetőleg 6 db acélszerkezet gyártása és szerelése a dokumentációban foglalt
műszaki tartalommal, az abban elhelyezésre kerülő eszközök üzemeltetéséhez szükséges csatlakozások,
bekötések kialakításával, a jelenlegi felépítmény elbontása és elszállítása, valamint a jelenleg meglévő
bekötések elbontása, elszállítása és a terület helyreállítása.
(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: 2021/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150490827
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23756472213
Postai cím: Árpád Út 29.
Város: Váchartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2164
Ország: Magyarország
E-mail: info@ipower.hu
Telefon: +36 205328725
Internetcím(ek): (URL) www.ipower.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
módosuló rendelkezések:
2.5. Számlázási/Fizetési feltételek
2.5.1. A Vállalkozó, figyelemmel az építési közbeszerzésekre vonatkozó Korm. rendelet szabályaira, a
kivitelezés alábbi készültségi fokának megfelelően jogosult a végszámlával együtt összesen négy (4) db
részszámla benyújtására, azzal, hogy „készültségi fok” alatt a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert
ténylegesen megvalósult teljesítést (munkarészt) kell érteni. A részteljesítés kivitelezői készrejelentése
után a műszaki ellenőr ellenőrzi a készültségi százalékot, amelyet a munkanaplóban is rögzítenek a
Felek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőr által meghatározott készültségi százalékot egy
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alkalommal vitathatja. Abban az esetben viszont, ha a Megrendelő ragaszkodik a műszaki ellenőr által
meghatározott készültségi százalékhoz, az lesz az irányadó.
- 1. részszámla, melynek összege a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azzal, hogy a 2.4. pont szerinti előleg
levonásra kerül belőle): a kivitelezés – Megrendelő által teljesítésigazolt – 25 %-os szerződésszerű
teljesítése esetén;
- 2. részszámla, melynek összege nettó vállalkozói díj 25 %-a: a kivitelezés – Megrendelő által
teljesítésigazolt –
50 %-os szerződésszerű teljesítése esetén;
- 3. részszámla, melynek összege nettó vállalkozói díj 25%-a: a kivitelezés – a Megrendelő által
teljesítésigazolt –
75 %-os szerződésszerű teljesítése esetén;
- 4. részszámla, melynek összese nettó vállalkozói díj 9%-a: a kivitelezés - a Megrendelő által
teljesítésigazolt - 84%-os szerződésszerű teljesítése esetén;
- 5. részszámla (végszámla), melynek összege nettó vállalkozói díj 16 %-a: a munka – Megrendelő által
teljesítésigazolt – teljes körű, kifogásmentes teljesítése – azaz a sikeres átadás-átvétel – esetén.
2.5.2. Az 1-5. részteljesítésnek megfelelő készültségi fok megállapítására és teljesítésigazolására a
3.3-3.4. pontokban írtak alkalmazandók, azzal, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott árazott
költségvetés alapján – köteles tételes %-os készültségkimutatást az egyes részmunkák készre jelentésével
a Megrendelőnek átadni. A Megrendelő teljesítésigazolást műszaki ellenőr által ellenőrzött, a szerződés
teljesítéséhez műszakilag indokolt és a szerződésnek megfelelően ténylegesen elvégzett munka alapján
állít ki a részteljesítés átadás-átvételét igazoló jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követő 8 napon
belül.
A végső teljesítés igazolása a 3.3.-3.4. pontokban írt feltételek szerint történik. A tartalékkeret terhére az
előre nem látható műszaki szükségszerűségből adódó munkák, illetőleg a Megrendelő által elrendelt
pótmunkák tételes felmérésére, műszaki ellenőrzésére a létesítmény használatba adása előtt, a végső
átadás-átvételi eljárás keretében, elszámolására és kifizetésére pedig a végszámlával a szerződés 2.13.
pontjában írt feltételekkel kerül sor.
2.5.3. A Vállalkozó 1 db előlegszámlát a 2.4. pont szerint, továbbá részteljesítésként 1-1, összesen 4 db
részszámlát és a végső teljesítést követően 1 db végszámlát a teljesítésigazolások kézhezvételét követő 5
munkanapon belül jogosult benyújtani a Megrendelőnek a 2.3. és 2.5.1. pontban írt számlázási feltételek
alapján. A Vállalkozó a számla benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén számlázási késedelembe
esik, mely késedelem egyúttal kizárja a Megrendelő fizetési késedelmét.
3.5. A teljesítés határideje
3.5.1. A szerződés teljesítésének ideje: a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkálatokat 2022.
március 31. napjáig köteles elvégezni. Előteljesítés a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződésben szereplő feladatokat Vállalkozó nem tudja maradéktalanul
elvégezni, ugyanis a rendelkezésére bocsátott kiviteli tervek és költségvetés (amelyeket a közbeszerzés
eljárásban benyújtott ajánlatában be is árazott) nem illeszkedik teljeskörűen a kivitelezési feladatokhoz.
A tetőfelépítménybe telepítendő oxyreduct berendezés működési követelményei at tőfelépítmény
tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás során hibásan kerültek megadásra oxyreduct berendezés
szállítója részéről, így a kiviteli tervek sem teljesek.
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Az említett okokra tekintettel a hibás adatokon alapuló kiviteli terv módosítása vált szükségessé, mely
módosítás a tetőfelépítményben elhelyezni tervezett berendezések leszállításának, illetve azok leszerelési,
beállítási, áthelyezési, bekötési munkái elvégzésének előfeltétele.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 150490827 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 150490827 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Miniszterelnökség (0221/2022)
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: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: 15775292241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hungler Diána
Telefon: +36 17958389
E-mail: diana.hungler@me.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000041072021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85147000-1
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: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85147000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Miniszterelnökség
alkalmazottai részére megbízási keretszerződés alapján, Budapesten.
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Mennyiség: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. §-ában meghatározott alapszolgáltatások nyújtása a
Miniszterelnökség alkalmazottai tekintetében 24 hónap időtartamra.
A szerződés időtartama alatt a Miniszterelnökség ellátandó állománya várhatóan 1850 fő/év lesz. A
Miniszterelnökség alkalmazottai a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm.
rendelet alapján „D” foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak.
A várható teljes létszám, akik részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani szükséges: 3700
fő / 2 év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05879 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GF/JSZF/30/2021 Rész száma: Elnevezés: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a
Miniszterelnökség alkalmazottai részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Complex Medical Centre Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25996997241
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: anna.balazs@cmcklinika.hu
Telefon: +36 209380157
Internetcím(ek): (URL) www.deliklinika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43660000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

85147000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85147000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Miniszterelnökség
alkalmazottai részére megbízási keretszerződés alapján, Budapesten.
Mennyiség: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. §-ában meghatározott alapszolgáltatások nyújtása a
Miniszterelnökség alkalmazottai tekintetében 24 hónap időtartamra.
A szerződés időtartama alatt a Miniszterelnökség ellátandó állománya várhatóan 1850 fő/év lesz. A
Miniszterelnökség alkalmazottai a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm.
rendelet alapján „D” foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak.
A várható teljes létszám, akik részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani szükséges: 3700
fő / 2 év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43660000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Complex Medical Centre Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25996997241
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: anna.balazs@cmcklinika.hu
Telefon: +36 209380157
Internetcím(ek): (URL) www.deliklinika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés II. fejezetének 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiakkal egészítik ki:
3.12. Megbízott a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (3)-(4)
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bekezdéseire, valamint az egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 3.§-ára tekintettel, annak megállapítása érdekében,
hogy ellenjavallt-e a védőoltás felvétele, az alábbi szolgáltatásokat is biztosítja:
Vizsgálat megnevezése Ajánlati ár
előzetes írásbeli szakorvosi véleményezés nettó 27.000,- Ft
soron kívüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálat vagy írásbeli szakvélemény nettó 10.620,- Ft
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 koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait
érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet2) elrendelte a Megbízó dolgozói részére a kötelező védőoltást és annak emlékeztető dózisát,
a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetve a Korm. rendelet2 3.§-a szerint ez alól a kötelezettség alól
mentesül, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény
is alátámasztja. A Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott
kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa adja ki.
Folytatás VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43660000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43660000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A fentiek szerint előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Szerződés közös
megegyezéssel történő módosítása vált szükségessé. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 1. sz.
szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
A szerződés módosítása olyan jogszabályi előírás alapján vált szükségessé, mely a szerződéskötést
követően keletkezett és ajánlatkérő számára a szerződés megkötésekor nem volt előre látható. A
módosítás olyan előzetes írásbeli szakorvosi véleményezés, illetve soron kívüli foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat vagy írásbeli szakvélemény elvégzésére irányul, mely az eredeti szerződés általános jellegét nem
változtatja meg. A szerződés módosítása nem érinti az eredeti szerződés keretösszegét és időbeli hatályát.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
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NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (0564/2022)
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: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78204221
Postai cím: József Attila Út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Józsa Beatrix
Telefon: +36 56511450
E-mail: jozsa.beatrix@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszzounok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszzounok.hu
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79037103
Postai cím: József Attila Út 85
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
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
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gumiabroncs beszerzése, javítása
Hivatkozási szám: EKR001382842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
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A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
gumiabroncs beszerzése javítása NHSZ Szolnok Kft.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34350000-5

További tárgyak:
50116500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kétpói Regionális Hulladéklerakó területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a
keretösszeg határáig, az itt megadott darabmennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
3. rész adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére a kétpói telephely vonatkozásában 17,5 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 125 db, a javítási feladatok száma nem
becsülhető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00689 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: gumiabroncs beszerzése javítása NHSZ Szolnok Kft.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Defekt Service Korlátolt Felelőségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52775576
Postai cím: Kiss János Út 21
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: acsrobi@freemail.hu
Telefon: +36 702728943
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: 17500000
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):

34350000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34350000-5

További tárgyak:
50116500-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kétpói Regionális Hulladéklerakó területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a
keretösszeg határáig, az itt megadott darabmennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
3. rész adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére a kétpói telephely vonatkozásában 17,5 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 125 db, a javítási feladatok száma nem
becsülhető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítás dátuma: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés szövege:
V. SZERZŐDÉS HATÁLYA
1. Szerződő felek jelen szerződésüket 17.500.000; - forint, azaz tizenhétmillió ötszázezer forint keretösszeg
erejéig, de legfeljebb 2 éves időtartamra kötik. Vevő a keretösszeg teljes lehívására nem köteles.
Amennyiben a keretösszeg a 2 éves határozott időtartam alatt nem kerül lehívásra, mindkét fél közös
akaratából a szerződés egy alkalommal fél évvel meghosszabbítható.
az alábbi tartalomra módosul:
V. SZERZŐDÉS HATÁLYA
1. Szerződő felek jelen szerződésüket 17.500.000; - forint, azaz tizenhétmillió ötszázezer forint keretösszeg
erejéig, de legfeljebb 2 éves időtartamra kötik. Vevő a keretösszeg teljes lehívására nem köteles. Szerződő
felek megegyeznek, hogy a szerződés közös akaratból 2022. február 28-ig vagy a jelenleg folyamatban
lévő közbeszerzési eljárás lezárásáig, de maximum a szerződés keretösszegéig meghosszabbítják.
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: Az alapszerződésben foglalt keretösszeg nem került lehívásra, és
szerződés szerint a szerződés meghosszabbítható.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17500000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2021. december 31.
VII.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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NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársa (0498/2022)
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: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32871917
Postai cím: Rómer Flóris Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Anna
Telefon: +36 16333969
E-mail: gabor.dralfolditoth@inpark.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://inpark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés- Védelem
Hivatkozási szám: EKR001296642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98341120-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Marcali, külterület 038/12. helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Marcali, külterület 038/12. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 383652 m2 alapterületű, „kivett telephely”
megnevezésű ingatlanon 1 fővel meghatározott őrzés-védelmi feladatok ellátása napi 24 órában.
Ajánlattevő köteles biztosítani.
Folyamatos élőerős őrzés -védelmi feladatok ellátását, így különösen az őrzött objektum elleni erőszakos
cselekmény végrehajtásával szembeni védelmet, az ilyen cselekmények bekövetkeztének megelőzését és
kivédését, az objektumban lévő értékek, valamint személyek - dolgozók, ügyfelek - őrzését, védelmét, lopások,
rongálások egyéb jogszabályba ütköző szándékos cselekmények megelőzését, esetleges bekövetkezésük esetén a
szükséges intézkedések megtétele
Általános őrzés- védelmi, vagyonvédelmi feladatokon túl: portaszolgálati tevékenység, vendégek irányítása,
kulcsok kezelése, kapuk nyitása és zárása, forgalomirányítás és meghatározott rendszerességgel a területen lévő
mérőórák (almérők) leolvasása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
04142 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (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: Tenno Security Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95681106
Postai cím: Váci Út 47/B Ü-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tennosec.hu@gmail.com
Telefon: +36 305025728
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12833400
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):

98341120-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98341120-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Marcali, külterület 038/12. helyrajzi szám
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Marcali, külterület 038/12. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 383652 m2 alapterületű, „kivett telephely”
megnevezésű ingatlanon 1 fővel meghatározott őrzés-védelmi feladatok ellátása napi 24 órában.
Ajánlattevő köteles biztosítani.
Folyamatos élőerős őrzés -védelmi feladatok ellátását, így különösen az őrzött objektum elleni erőszakos
cselekmény végrehajtásával szembeni védelmet, az ilyen cselekmények bekövetkeztének megelőzését és
kivédését, az objektumban lévő értékek, valamint személyek - dolgozók, ügyfelek - őrzését, védelmét, lopások,
rongálások egyéb jogszabályba ütköző szándékos cselekmények megelőzését, esetleges bekövetkezésük esetén a
szükséges intézkedések megtétele
Általános őrzés- védelmi, vagyonvédelmi feladatokon túl: portaszolgálati tevékenység, vendégek irányítása,
kulcsok kezelése, kapuk nyitása és zárása, forgalomirányítás és meghatározott rendszerességgel a területen lévő
mérőórák (almérők) leolvasása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12833400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tenno Security Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95681106
Postai cím: Váci Út 47/B Ü-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tennosec.hu@gmail.com
Telefon: +36 305025728

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.10

1195

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/02/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik. hogy Megbízó és Megbízott (korábbi elnevezése szerint: Tenno Security Korlátolt
Feletősségű Társaság, székhely: 1 134 Budapest, Váci út 47/B Ü-l. képviseli: Romasz Sándor ügyvezető)
2020. január 28. napján közbeszerzési eljárás lefolytatásót követően — megbízási szerződést (a
továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Megbízó tulajdonát képező Marcali külterület 038/12 helyrajzi számú
ingatlan őrzésvédelmének biztosítása tárgyában.
A Szerződés 4.2. pontja értelmében Megbízó jogosult a szerződés időtartamát 12 hónappal
meghosszabbítani. Megbízó ezirányú szándékát a szerződés lejárta előtt 14 nappal jelezni köteles a
Megbízottnak. Megbízó a szerződés időtartamának 12 hónappal történő meghosszabbítása iránti
szándékét határidőben jelezte Megbízottnak, amelyet Megbízott tudomásul vett. Ennek megfelelően a
szerződés új lejárata: 2022. január 31. napja.
Módositás
Felek rögzítik, hogy a Szerződést aszerint módosítják, hogy annak 7.1 . pontját hatályon kívül helyezik, és
annak helyébe 2021 . február 01. napján kezdődő hatállyal az alábbi rendelkezés lép:
„7.1. Megbízott a 2. pontban vállalt feladatok ellátását nettó 1.540,- Ft/fő/óra + a kifizetéskor hatályos
jogszabály szerint meghatározott mértékű áfa, azaz nettó egyezer-ötszáznegyven forint/fő/óra +
kifizetéskor hatályos jogszabály szerint meghatározott mértékű áfa óradíj ellenében vállalja. A díj összege
tartalmazza a Megbízott szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét. ”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szerződés 4.2. pontja értelmében Megbízó jogosult a szerződés időtartamát
12 hónappal meghosszabbítani. Megbízó ezirányú szándékát a szerződés lejárta előtt 14 nappal jelezni
köteles a Megbízottnak. Megbízó a szerződés időtartamának 12 hónappal történő meghosszabbítása
iránti szándékét határidőben jelezte Megbízottnak, amelyet Megbízott tudomásul vett. Ennek
megfelelően a szerződés új lejárata: 2022. január 31. napja.
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: 12833400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték ÁFA nélkül: 12833400 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.3.) pont: Korábbi szerződés érték 1 465 Ft/fő/óra. Módosítást követően: 1 540 Ft/fő/óra
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (24425/2021)
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: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25891108208
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 99951594
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax: +36 99951594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://sopronfertonzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://sopronfertonzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP - Aktív turisztikai fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR000760922021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212110-0
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: Vizi Madárles
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron, 01201 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vízi madárles kialakítása a Fertő tó nádasában
A Fertő tó nyugati oldalán, a Fertő-tavi víziteleptől délkeletre, a Sopron, 01201 hrsz-ú ingatlanon egy
a vízfelületre telepített, 19,60 m2 alapterületű leshely kialakítása. A vízfelületre telepített könnyű (fa)
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szerkezetes építmény tervezői program szerint egyidőben mintegy 10-15 fő befogadását teszi lehetővé. A
megfigyelőszintet az állatvilág zavarásának elkerülésére a környező nádasba kell integrálni. Az építmény
zárószintje a környező nádasnál alacsonyabb (így tájképben nem is jelentkezik), ugyanakkor az előtte
húzódó nádasra és csatornára rálátást biztosít. A védőtető időjárási hatások elleni védelem mellett álcázást
is biztosít.
Acél cölöpökre telepített, környezetbe illeszkedő ácsolat. A tetőfedés csaphornyos aljzatra fektetett
fémlemez. A kitekintést a gyerekek részére alacsonyabb, míg a felnőttek számára emelt szinten nyitott
megfigyelő nyílás biztosítja. A faszerkezet felületképzése időjárásálló külső lazúrfestett. Megközelítés a
vízszint-ingadozást követő mólóról lehetséges.
A tervezett létesítmény fokozottan védett természetvédelmi területet érint a Fertő tó nádasában. A
természetvédelmi hatóság a Sopron, 01201 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a GY-02/14/01818-8/2020
számú határozatában előírtak betartása szükséges (a határozat a műszaki dokumentáció részét képezi).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.9.17-2020-00042
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18680 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vizi Madárles
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/17 (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: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12869848203
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tiszavg@t-online.hu
Telefon: +36 309436487
Internetcím(ek): (URL) www.tvginvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 23885480
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

1199

Kiegészítő szójegyzék

45212110-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron, 01201 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vízi madárles kialakítása a Fertő tó nádasában
A Fertő tó nyugati oldalán, a Fertő-tavi víziteleptől délkeletre, a Sopron, 01201 hrsz-ú ingatlanon egy
a vízfelületre telepített, 19,60 m2 alapterületű leshely kialakítása. A vízfelületre telepített könnyű (fa)
szerkezetes építmény tervezői program szerint egyidőben mintegy 10-15 fő befogadását teszi lehetővé. A
megfigyelőszintet az állatvilág zavarásának elkerülésére a környező nádasba kell integrálni. Az építmény
zárószintje a környező nádasnál alacsonyabb (így tájképben nem is jelentkezik), ugyanakkor az előtte
húzódó nádasra és csatornára rálátást biztosít. A védőtető időjárási hatások elleni védelem mellett álcázást
is biztosít.
Acél cölöpökre telepített, környezetbe illeszkedő ácsolat. A tetőfedés csaphornyos aljzatra fektetett
fémlemez. A kitekintést a gyerekek részére alacsonyabb, míg a felnőttek számára emelt szinten nyitott
megfigyelő nyílás biztosítja. A faszerkezet felületképzése időjárásálló külső lazúrfestett. Megközelítés a
vízszint-ingadozást követő mólóról lehetséges.
A tervezett létesítmény fokozottan védett természetvédelmi területet érint a Fertő tó nádasában. A
természetvédelmi hatóság a Sopron, 01201 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a GY-02/14/01818-8/2020
számú határozatában előírtak betartása szükséges (a határozat a műszaki dokumentáció részét képezi).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23791960
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12869848203
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tiszavg@t-online.hu
Telefon: +36 309436487
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Internetcím(ek): (URL) www.tvginvest.hu
Fax: +76 505100
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Megrendelő a Vállalkozói igénybejelentés tartalma alapján az egyes helyettesítő termékek műszaki
paramétereit megvizsgálva kétséget kizáróan megállapította, hogy Vállalkozó dokumentumokkal
bizonyította, hogy az által beépíteni kívánt termékek, szerkezetek az alapszerződésben meghatározott
termékekkel egyenértékűek vagy magasabb műszaki, funkcionális tartalmat képviselnek.
2. Fentiekre figyelemmel Megrendelő a szerződésben írt előírások Vállalkozó általi teljesítésére
figyelemmel a megvalósítás során az I. pontban részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletét
képező dokumentumokban foglalt madárlest a közbeszerzési ajánlatában megnevezett termékkel
egyenértékű termékként elfogadja.
3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a 2021. 09.17. napján megkötött Vállalkozási szerződésük műszaki
tartalmát a Vállalkozó által benyújtott Műszaki Leírás változásban meghatározott tartalommal módosítják
és Vállalkozó kötelezettségét a jelen Módosítás mellékletét képező Módosított Műszaki Leírás szerint
történő kivitelezés képezi.
4. A Módosított Műszaki Leírás keretében változik a Szerződés 1.1 pontja szerinti alábbiakban megjelölt
része is:
„ „Munkaterület” jelenti a Műszaki Leírásban ilyenként megjelölt területet, azaz a
3. rész: Sopron 01166; helyrajzi számú területet;”
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás tárgyát képező műszaki tartalom változás a teljesítési
határidő hosszabbításával nem jár.
6. Minderre tekintettel a Vállalkozó 2021.10.15. napján ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett nettó
23.791.960,- Ft (azaz nettó huszonhárommillió-hétszázkilencvenegyezer-kilencszázhatvan forint)
összegben, melyet a Műszaki Ellenőr, valamint a Megrendelő elfogadott.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szerződés megkötését követően, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága
(a továbbiakban FHNPI) 2021. augusztus végén felmérte a madárles közvetlen környezetében található
kócsag és gémtelepeket, melynek keretében a madárles tervezett helyszínétől kb. 20 (húsz) méterre
egy új gémtelepre észleltek. A madárles kivitelezésével és annak későbbi működtetésével járó, az
élővilágra gyakorolt folyamatos zavaró hatás elkerülése érdekében, az FHNPI javasolta megvizsgálni
a madárles kivitelezési helyszínének módosítását. Az FHNPI álláspontja szerint az új gémteleptől
távolabb eső, az eredeti helyszínnel szomszédos, Sopron 01166 helyrajzi számú ingatlanon kijelölhető
olyan helyszín a madárles számára, ahol az élővilágra gyakorolt zavaró hatás nem jelent problémát
természetvédelmi szempontból. A Műszaki Ellenőr elfogadta az FHNPI új helyszínre irányuló javaslatát,
melynek következtében a Megrendelő jelen Módosítás 1. számú melléklete szerinti tartalommal
módosította a tervdokumentációt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
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Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 23885480 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23791960 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tiszántúli Református Egyházkerület (0491/2022)
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: Tiszántúli Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: 19876182409
Postai cím: Kálvin Tér 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Attila
Telefon: +36 52614500
E-mail: fejlesztes@ttre.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ttre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keresztpont ifj. közp. és missziós ház
Hivatkozási szám: EKR000652122021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Keresztpont ifjúsági központ és missziós ház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Szentháromság utca 26. HRSZ.: 3555
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A telken jelenleg 3 épület található:
· Utcai főépület – bontandó lakóépület
· Udvari melléképület – bontandó
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· Udvari lakóépület - megmaradó
A létesítmény elhelyezésére a Szeged, Szentháromság utca 26. szám (hrsz.3555, 661,64 m2 területű)
ingatlan áll rendelkezésre.
A telek jelenleg zártsorú beépítésű, az utcafronton pince + földszintes
lakóépület, még a belső udvaron a főépület „L” alakú meghosszabbítása folytán
oldal határon álló további földszintes lakóépületet tartalmaz.
A meglévő utcai épületet és az oldalhatáron lévő melléképületet az újonnan
tervezendő épület megvalósításához felhasználni nem lehet : adottsága,
épületszerkezeti kialakítása és avultsága miatt ezeket le kell bontani. A hátsó
telekhatáron álló lakóépület megmarad.
A rendelkezésre álló utcafronton 14,89 m szélességű, és 43,27 m mélységű
telken kell a tervezendő épületet megvalósítani a hátsó épület megtartásával. A
telek teljes közmű ellátottsága biztosított, a vízbekötés kapacitásán bővíteni kell.
A telek beépítése a helyi építési szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával
lehetséges.
A FŐ FUNKCIÓT: A KOLLÉGIUMOT KISEGÍTŐ MELLÉKFUNKCIÓK:
a, Nagyterem - (Közösségi terem)
Közösségi- és hitéleti alkalmakra, a kollégium részeként.
Sík padozatú, (hideg burkolatú), jó akusztikájú előadó terem.
Megközelítése a földszinti közös előtérből történjen, mely közvetlenül kapcsolódik a
kávézóhoz, ahol a szükséges vizesblokkok kialakítandók.
Az előadó berendezése:
- rakásolható székek,
~7.20 m széles emelt színpad illetve dobogó,
- vetítővászon, projektor
A teremhez közvetlenül kapcsolódjon egy raktárhelyiség.
b, Kis terem és tanuló
Tanulószoba 4 fő részére, kollégisták és külső vendégek csoport-foglalkozására,
hitéleti tevékenység helyszínéül.
A kis teremnek önálló megközelítést kell biztosítani előtérből . A kisterem
berendezése: asztalok, székek, könyvespolcok és fogasok.
c, Kávézó
A kávézó biztosítja a hallgatók klubszerű tevékenységét is.
A szolgáltatás választéka:
- kávé,
- tea,
- palackozott üdítő italok,
- csapolt sör
- palackozott bor
- előre csomagolt sütemények
A kávézó adott esetben közös, földszinti előtérről legyen megközelíthető olyan
formában, hogy a szolgáltatást utcáról bejött vendégek is használhassák.
A kávézó hideg padlós helyiség, megfelelő temperálással, az áruválasztéknak
megfelelő raktárakkal, szociális helyiségekkel.
d. Missziói Központ vezetés
Missziói Központ vezető - részére iroda biztosítandó a meglévő épületben.
e. Továbbá:
Az épületben biztosítani kell TVR hálózatot, a kollégiumi szobákba létszámnak
megfelelő internetes csatlakozóhelyeket. Nagyterembe hangosítást. A vezetői
irodába és portához vonalas telefont és internet csatlakozási lehetőséget.
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1. FŐÉPÜLET
Földszint:
A földszinti kávézó közvetlenül megközelíthető az utca felöl, kiszolgáló funkciói:
mosdóhelyiségek az akadálymentes a kávézóból nyílnak.
A vendéglátás kiszolgáló- és háttér- helyiségek számára az udvar felől önálló
gazdasági bejáratot terveztünk.
Az utcáról nyíló előcsarnok az épület főbejárata, de a szárazkapu felől is van önálló
bejárat. Az előcsarnok és hozzá kapcsolódó ruhatár klubfoglalkozások céljára is
alkalmas, innen indul az emeleti nagyteremhez vezető lépcső.
A földszinti helyiségekből az első emeleti előadások online megtekinthetők.
I.emelet:
- Előadóterem: 3,60 m belmagasságú, 7,20 m széles, az utcai traktus teljes
hosszában
- Lépcsőház-előtér és ffi. női mosdók.
- Az előadóteremben közvetlenül egy többfunkciós helyiség nyílik (hangszer
raktár, öltöző, iroda)
- Az előadó terem egyik végében színpad, a másik végében pedig a
hangosítás keverő pultja lesz. Mindkettő emelt dobogós.
II. emelet (tetőtér) helyiségei:
- Az udvari oldalon kedvező tájolással kerül kialakításra 2 db kollégiumi szoba
2x2 fő részére, mindkettő önálló vizes blokkal.
- 1 csoportszoba teakonyhával,
- (mobil) válaszfallal 2 önálló megközelítésű részre osztható csoportszoba
- gépészet: kazánház, szellőzőgépház
A kiviteli tervdokumentáció az I., II. és III. ütemhez szükséges terveket tartalmazza. Jelen eljárás keretében
az árazatlan költségvetésben részletezett munkálatok valósulnak meg, ezért Ajánlattevőknek csak a
kiadott árazatlan költségvetésben feltüntetett tételeket szükséges beáraznia.
A projekt finanszírozása négy forrásból történik (EGYH-KCP-17-P-0169, EKPPF/736/2021-ITM_SZERZ,
EGYH-KCP-16-P-0096, ITM forrás), a különböző forrásokból megvalósuló részekre – melyekre a műszaki
dokumentáció külön-külön árazatlan költségvetést tartalmaz - Ajánlatkérő külön-külön (4 darab)
kivitelezési szerződést kíván kötni.
A felolvasólapon az ajánlati árakat külön kell megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Az egyes szerződések
akkor lépnek hatályba, amennyiben a szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ennek feltétele az
egyes szerződések finanszírozását biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépése.
(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: 9 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:
14923 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keresztpont ifjúsági központ és missziós ház
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/27 (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: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10557606206
Postai cím: Röszkei Út 46
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: papplaszlo@bauszer.hu
Telefon: +36 205566769
Internetcím(ek): (URL) www.bauszer.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 256504908
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Szentháromság utca 26. HRSZ.: 3555
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A telken jelenleg 3 épület található:
· Utcai főépület – bontandó lakóépület
· Udvari melléképület – bontandó
· Udvari lakóépület - megmaradó
A létesítmény elhelyezésére a Szeged, Szentháromság utca 26. szám (hrsz.3555, 661,64 m2 területű)
ingatlan áll rendelkezésre.
A telek jelenleg zártsorú beépítésű, az utcafronton pince + földszintes
lakóépület, még a belső udvaron a főépület „L” alakú meghosszabbítása folytán
oldal határon álló további földszintes lakóépületet tartalmaz.
A meglévő utcai épületet és az oldalhatáron lévő melléképületet az újonnan
tervezendő épület megvalósításához felhasználni nem lehet : adottsága,
épületszerkezeti kialakítása és avultsága miatt ezeket le kell bontani. A hátsó
telekhatáron álló lakóépület megmarad.
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A rendelkezésre álló utcafronton 14,89 m szélességű, és 43,27 m mélységű
telken kell a tervezendő épületet megvalósítani a hátsó épület megtartásával. A
telek teljes közmű ellátottsága biztosított, a vízbekötés kapacitásán bővíteni kell.
A telek beépítése a helyi építési szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával
lehetséges.
A FŐ FUNKCIÓT: A KOLLÉGIUMOT KISEGÍTŐ MELLÉKFUNKCIÓK:
a, Nagyterem - (Közösségi terem)
Közösségi- és hitéleti alkalmakra, a kollégium részeként.
Sík padozatú, (hideg burkolatú), jó akusztikájú előadó terem.
Megközelítése a földszinti közös előtérből történjen, mely közvetlenül kapcsolódik a
kávézóhoz, ahol a szükséges vizesblokkok kialakítandók.
Az előadó berendezése:
- rakásolható székek,
~7.20 m széles emelt színpad illetve dobogó,
- vetítővászon, projektor
A teremhez közvetlenül kapcsolódjon egy raktárhelyiség.
b, Kis terem és tanuló
Tanulószoba 4 fő részére, kollégisták és külső vendégek csoport-foglalkozására,
hitéleti tevékenység helyszínéül.
A kis teremnek önálló megközelítést kell biztosítani előtérből . A kisterem
berendezése: asztalok, székek, könyvespolcok és fogasok.
c, Kávézó
A kávézó biztosítja a hallgatók klubszerű tevékenységét is.
A szolgáltatás választéka:
- kávé,
- tea,
- palackozott üdítő italok,
- csapolt sör
- palackozott bor
- előre csomagolt sütemények
A kávézó adott esetben közös, földszinti előtérről legyen megközelíthető olyan
formában, hogy a szolgáltatást utcáról bejött vendégek is használhassák.
A kávézó hideg padlós helyiség, megfelelő temperálással, az áruválasztéknak
megfelelő raktárakkal, szociális helyiségekkel.
d. Missziói Központ vezetés
Missziói Központ vezető - részére iroda biztosítandó a meglévő épületben.
e. Továbbá:
Az épületben biztosítani kell TVR hálózatot, a kollégiumi szobákba létszámnak
megfelelő internetes csatlakozóhelyeket. Nagyterembe hangosítást. A vezetői
irodába és portához vonalas telefont és internet csatlakozási lehetőséget.
1. FŐÉPÜLET
Földszint:
A földszinti kávézó közvetlenül megközelíthető az utca felöl, kiszolgáló funkciói:
mosdóhelyiségek az akadálymentes a kávézóból nyílnak.
A vendéglátás kiszolgáló- és háttér- helyiségek számára az udvar felől önálló
gazdasági bejáratot terveztünk.
Az utcáról nyíló előcsarnok az épület főbejárata, de a szárazkapu felől is van önálló
bejárat. Az előcsarnok és hozzá kapcsolódó ruhatár klubfoglalkozások céljára is
alkalmas, innen indul az emeleti nagyteremhez vezető lépcső.
A földszinti helyiségekből az első emeleti előadások online megtekinthetők.
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I.emelet:
- Előadóterem: 3,60 m belmagasságú, 7,20 m széles, az utcai traktus teljes
hosszában
- Lépcsőház-előtér és ffi. női mosdók.
- Az előadóteremben közvetlenül egy többfunkciós helyiség nyílik (hangszer
raktár, öltöző, iroda)
- Az előadó terem egyik végében színpad, a másik végében pedig a
hangosítás keverő pultja lesz. Mindkettő emelt dobogós.
II. emelet (tetőtér) helyiségei:
- Az udvari oldalon kedvező tájolással kerül kialakításra 2 db kollégiumi szoba
2x2 fő részére, mindkettő önálló vizes blokkal.
- 1 csoportszoba teakonyhával,
- (mobil) válaszfallal 2 önálló megközelítésű részre osztható csoportszoba
- gépészet: kazánház, szellőzőgépház
A kiviteli tervdokumentáció az I., II. és III. ütemhez szükséges terveket tartalmazza. Jelen eljárás keretében
az árazatlan költségvetésben részletezett munkálatok valósulnak meg, ezért Ajánlattevőknek csak a
kiadott árazatlan költségvetésben feltüntetett tételeket szükséges beáraznia.
A projekt finanszírozása négy forrásból történik (EGYH-KCP-17-P-0169, EKPPF/736/2021-ITM_SZERZ,
EGYH-KCP-16-P-0096, ITM forrás), a különböző forrásokból megvalósuló részekre – melyekre a műszaki
dokumentáció külön-külön árazatlan költségvetést tartalmaz - Ajánlatkérő külön-külön (4 darab)
kivitelezési szerződést kíván kötni.
A felolvasólapon az ajánlati árakat külön kell megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Az egyes szerződések
akkor lépnek hatályba, amennyiben a szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ennek feltétele az
egyes szerződések finanszírozását biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépése.
(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: 2021/07/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 256504908
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10557606206
Postai cím: Röszkei Út 46
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: papplaszlo@bauszer.hu
Telefon: +36 205566769
Internetcím(ek): (URL) www.bauszer.hu
Fax:
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)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek között 2021. 07. 27. napján vállalkozási szerződés jött létre az EGYH-KCP-16-P-0096 projekt
keretében a KERESZTPONT IFJÚSÁGI KÖZPONT ÉS MISSZIÓS HÁZ című projekt III. számú szerződés építési
munkáinak kivitelezésére vonatkozóan, melyet közös akaratukkal megegyezően 2021. december 31.
napján módosítottak.
A szerződés módosítása
Felek a kivitelezési szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
A kivitelezés teljesítésének határideje:
(EGYH-KCP-16-P-0096 azonosítószámú támogatási forrásból) teljesítésének határideje: 2021. december 31.
(…)
Módosított:
IV.2. Befejezés:
A kivitelezés teljesítésének határideje:
(EGYH-KCP-16-P-0096 azonosítószámú támogatási forrásból) teljesítésének határideje: 2022. március 31.
(…)
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, A KERESZTPONT IFJÚSÁGI KÖZPONT ÉS MISSZIÓS HÁZ című
projekt kivitelezésére kötött jelen III. számú szerződést megelőző időszakra vonatkozó I és II. számú
szerződéseknél (bontás munkák végzése, földmunkák alapozási és mélyalapozási munkák ) határidő
módosítással és a szerződések ellehetetlenülésével nem járó, de előre nem látható statikai problémák és
a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak kivitelezést nehezítő magatartása következtében előállt 30+
41 naptári napos ( azaz összesen 71 naptári nap ) késedelmes hatás, ami jelen szerződés megkezdésére
hatott.
b, A világjárvány hatásával összefüggésben a közmű szolgáltató cégek engedélyezési és hálózatfejlesztési
tevékenysége olyan mértékben lelassult, hogy Megrendelő minden közbenjárása ellenére az építmény
üzemeltetéséhez szükséges közművek a szerződés időtartamán belül nem állnak rendelkezésre.
c, A világjárvány hatásával összefüggésben a beszállítói anyagellátás és alvállalkozói kapacitások jelentős
mértékben lelassultak, bizony
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: 256504908 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték ÁFA nélkül: 256504908 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősség (0567/2022)
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: Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27644652
Postai cím: Szent István Tér 11-13
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Stadler Gábor
Telefon: +36 303900497
E-mail: varga.stadler@tolnamegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kakasd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99804280
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 285.
Város: Kakasd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Zoltán
Telefon: +36 74431923
E-mail: hivatal@kakasd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kakasd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés Kakasdon
Hivatkozási szám: EKR000896092020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
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A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

45233162-2

További tárgyak:

44423400-5

Kiegészítő szójegyzék

45112500-0
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Kakasd hrsz. 048/66, 048/67, 042/1, 048/47, 047, 703 (volt 704/1);
Kakasd hrsz. 391/1, 391/3,
Kakasd, Kossuth Lajos utca hrsz. 35/1;
Kakasd, Rákóczi Ferenc utca hrsz. 241;
Kakasd, Deák Ferenc utca hrsz. 153.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Folytatása a II.1.4. pontnak:
Csapadékvizek elvezetése
A vízelvezetés megoldására külön terv készül, amelynek a lényege: A kerékpárút jobb oldala mellett árok
épül, melynek befogadója a szennyvíz telep előtti árok, aminek kerékpárúttal való keresztezésénél áteresz
épül. A 0+228,4 km szelvényben a jobbb oldali árokból a víu a 6. sz. főút melletti árokba kerül átvezetésre
épülő vízépítési műtárggyal.
A geotechnikai szakvélemény alapján a beépítetlen szakaszon a pályaszerkezet védőrétege 10 cm
vastagságban kivezetésre kerül a rézsű széléig, hogy a töltés esetleges vizesedése elkerülhető legyen. A
beépített szakaszon a jobb oldali padka burkolt, a baloldalon pedig folyóka található, ezért itt a védőréteg
külön víztelenítése már nem indokolt.
6. Földmunkák
A terv részeként talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló (talajmechanikai
szakvélemény) készült. A benne szereplő követelményeket, előírásokat be kell tartani! A szakvélemény és
a talajvédelmi terv az építési engedély módosítása után is érvényes, mivel a lakott részre tervezett szakasz
marad el, a beépítetlen részen pedig igen kis mértékben változott vonalvezetés. A földmű építése előtt a
humuszt és az alkalmatlan talajokat a jelenleg mezőgazdasági
művelés alatt álló területeken (első szakasz) min. 40 cm vastagságban le kell szedni, de ennek
elégségességét a helyszínen ellenőrizni kell. A humusztól elkülönített bevágási anyag a töltés építéséhez
felhasználható.
A földmunkákat az e-UT 06.02.11 műszaki előírásban rögzítettek szerint kell végezni. A termőföld
védelméről Magyarországon a Földtörvény és a kapcsolódó jogszabályok intézkednek. A termőföld
védelme érdekében a felesleges, humusztartalmú réteget a földmunka megkezdése előtt a földmű
építésének megfelelő ütemben el kell távolítani és
külön kell deponálni. A tervdokumentáció részeként talajvédelmi terv készült. A kialakuló új rézsű felületek
min. 10 cm humuszolása és előírt rendezése után a földpadkák és töltésrézsűk felületét be kell ültetni
fűvel.
Forgalomtechnika
Kakasd - Széptölgyes közötti kerékpárút:
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A tervezett kerékpárút kezdő és végszelvényében is el kell helyezni a „Kerékpárút” és „Kerékpárút vége”
közúti jelzőtáblákat. A végszelvényben ezen kívül el kell helyezni az „Elsőbbségadás kötelező” közúti
jelzőtáblát is.
A mintakeresztszelvényeknek megfelelően a kerékpárút szélét jelző burkolati jeleket kell felfesteni.
A kerékpárút árok felé lejtő szélén a burkolati jelekben egyenletes távolságra keskeny hézagokat kell
képezni, hogy a víz ezeken lefolyhasson. A kerékpárút burkolat szélét jelző hosszirányú burkolati jelet
tartós (plasztik) kivitelben kell készíteni. A kerékpárút burkolati jeleinek színe sárga.
Kossuth L. utca kerékpáros nyom:
A Kossuth L. utcában mindkét oldalon fel kell festeni a kerékpáros nyomot jelző, a Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése e-UT 03.04.13 előírásban szereplő útburkolati jeleket 50 méterenként. Kossuth L.
u. érintett szakaszán 30 km/h sebességkorlátozást terveztünk be. A korábbi tervekhez készített biztonsági
audit forgalomtechnikát érintő javaslatokat tett.
A Kossuth L. u 11-16. sz. épületek közötti szakaszának egyirányúsítását javasolta az auditáló, amit
az önkormányzat elfogadott. Az elhelyezendő közúti jelzéseket a forgalomtechnikai részletrajzon
feltüntettük. A Rózsadomb utcában lévő kifakult „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje, és annak az
elsőbbséggel rendelkező úthoz közelebb történő áthelyezése. A táblát az Ú-7.2 számú forglomtechnikai
helyszínrajzon feltüntettük, jelöltük. Javaslatot fogalmazott meg a biztonsági audit a kerékpáros nyom
burkolati jeleivel kapcsolatban: A kerékpáros útvonalon felfestendő kerékpáros nyom burkolatjelek
elhelyezése úgy, hogy azok a csatlakozások felőli oldalon a csatlakozás területére essenek (4 nyilas
változat), az ellenkező oldalon pedig a csatlakozásoktól a kikanyarodás utáni 10 méteres távolságra (2
nyilas változat).
Ennek a javaslatnak megfelelően a kerékpáros nyomot jelző burkolati jeleket a csomópontok környékén
besűrítettük.
A Kossuth L. utcában elhelyezendő forgalomtechnikai jelzéseket az Ú-7.2 és Ú 7.3 sz. forgalomtechnikai
helyszínrajzok tartalmazzák.
Rákóczi F. utca (Nyugati ág) kerékpáros nyom:
Az utca mindkét oldalon fel kell festeni a kerékpáros nyomot jelző, a Kerékpárforgalmi létesítmények
tervezése e-UT 03.04.13 előírásban szereplő útburkolati jeleket 50 méterenként. A Rákóczi u. érintett
szakaszán 30 km/h
sebességkorlátozás kerül bevezetésre. Útcsatlakozásoknál a csatlakozás területén négy nyilas változatú
kerékpáros nyomot jelző burkolati jelet kell festeni. A kezdő szelvényben fel kell festeni a megállás
helyét jelző burkolati jelet és a módosított kiviteli tervhez készült biztonsági auditnak megfelelő közúti
jelzéseket el kell helyezni, II. pontban írtaknak megfelelően. 6 m hosszan a záróvonalat. A tervezési szakasz
végén található templom előtti terület jelenleg szabályozatlan kialakítású. A főirány Deák F. u.- Rákóczi u.
templom felöli oldalán az úttest szélét burkolatjellel jelöltük, és a ccsatlakozó utak forgalmát alárendeltük
„Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla és burkolati jel elhelyezésével. A Rákóczi F u. keleti ágáról jövő
forgalom számára szintén elsőbbségadási kötelezettséget terveztünk. A térszerű kialakítást szabályoztuk
lekerekítő ívek felfestésével. A kerékpáros nyom jelein kívül, valamennyi létesülő burkolati jelet tartós
plasztik) kivitelben kell készíteni. A tervezett állapotot a Forgalomtechnikai helyszínrajz I. Ú-7.1 rajz
tartalmazza.
További részletes leírás a csatolt műszaki 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: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20219 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés Kakasdon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/29 (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: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: keszkft@keszkft.hu
Telefon: +36 74512312
Internetcím(ek): (URL) www.kozuti-epito.hu
Fax: +36 74512312
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 87118557
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233162-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45233162-2

További tárgyak:

44423400-5

Kiegészítő szójegyzék

45112500-0
45232451-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Kakasd hrsz. 048/66, 048/67, 042/1, 048/47, 047, 703 (volt 704/1);
Kakasd hrsz. 391/1, 391/3,
Kakasd, Kossuth Lajos utca hrsz. 35/1;
Kakasd, Rákóczi Ferenc utca hrsz. 241;
Kakasd, Deák Ferenc utca hrsz. 153.
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A közbeszerzés mennyisége: Folytatása a II.1.4. pontnak:
Csapadékvizek elvezetése
A vízelvezetés megoldására külön terv készül, amelynek a lényege: A kerékpárút jobb oldala mellett árok
épül, melynek befogadója a szennyvíz telep előtti árok, aminek kerékpárúttal való keresztezésénél áteresz
épül. A 0+228,4 km szelvényben a jobbb oldali árokból a víu a 6. sz. főút melletti árokba kerül átvezetésre
épülő vízépítési műtárggyal.
A geotechnikai szakvélemény alapján a beépítetlen szakaszon a pályaszerkezet védőrétege 10 cm
vastagságban kivezetésre kerül a rézsű széléig, hogy a töltés esetleges vizesedése elkerülhető legyen. A
beépített szakaszon a jobb oldali padka burkolt, a baloldalon pedig folyóka található, ezért itt a védőréteg
külön víztelenítése már nem indokolt.
6. Földmunkák
A terv részeként talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló (talajmechanikai
szakvélemény) készült. A benne szereplő követelményeket, előírásokat be kell tartani! A szakvélemény és
a talajvédelmi terv az építési engedély módosítása után is érvényes, mivel a lakott részre tervezett szakasz
marad el, a beépítetlen részen pedig igen kis mértékben változott vonalvezetés. A földmű építése előtt a
humuszt és az alkalmatlan talajokat a jelenleg mezőgazdasági
művelés alatt álló területeken (első szakasz) min. 40 cm vastagságban le kell szedni, de ennek
elégségességét a helyszínen ellenőrizni kell. A humusztól elkülönített bevágási anyag a töltés építéséhez
felhasználható.
A földmunkákat az e-UT 06.02.11 műszaki előírásban rögzítettek szerint kell végezni. A termőföld
védelméről Magyarországon a Földtörvény és a kapcsolódó jogszabályok intézkednek. A termőföld
védelme érdekében a felesleges, humusztartalmú réteget a földmunka megkezdése előtt a földmű
építésének megfelelő ütemben el kell távolítani és
külön kell deponálni. A tervdokumentáció részeként talajvédelmi terv készült. A kialakuló új rézsű felületek
min. 10 cm humuszolása és előírt rendezése után a földpadkák és töltésrézsűk felületét be kell ültetni
fűvel.
Forgalomtechnika
Kakasd - Széptölgyes közötti kerékpárút:
A tervezett kerékpárút kezdő és végszelvényében is el kell helyezni a „Kerékpárút” és „Kerékpárút vége”
közúti jelzőtáblákat. A végszelvényben ezen kívül el kell helyezni az „Elsőbbségadás kötelező” közúti
jelzőtáblát is.
A mintakeresztszelvényeknek megfelelően a kerékpárút szélét jelző burkolati jeleket kell felfesteni.
A kerékpárút árok felé lejtő szélén a burkolati jelekben egyenletes távolságra keskeny hézagokat kell
képezni, hogy a víz ezeken lefolyhasson. A kerékpárút burkolat szélét jelző hosszirányú burkolati jelet
tartós (plasztik) kivitelben kell készíteni. A kerékpárút burkolati jeleinek színe sárga.
Kossuth L. utca kerékpáros nyom:
A Kossuth L. utcában mindkét oldalon fel kell festeni a kerékpáros nyomot jelző, a Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése e-UT 03.04.13 előírásban szereplő útburkolati jeleket 50 méterenként. Kossuth L.
u. érintett szakaszán 30 km/h sebességkorlátozást terveztünk be. A korábbi tervekhez készített biztonsági
audit forgalomtechnikát érintő javaslatokat tett.
A Kossuth L. u 11-16. sz. épületek közötti szakaszának egyirányúsítását javasolta az auditáló, amit
az önkormányzat elfogadott. Az elhelyezendő közúti jelzéseket a forgalomtechnikai részletrajzon
feltüntettük. A Rózsadomb utcában lévő kifakult „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje, és annak az
elsőbbséggel rendelkező úthoz közelebb történő áthelyezése. A táblát az Ú-7.2 számú forglomtechnikai
helyszínrajzon feltüntettük, jelöltük. Javaslatot fogalmazott meg a biztonsági audit a kerékpáros nyom
burkolati jeleivel kapcsolatban: A kerékpáros útvonalon felfestendő kerékpáros nyom burkolatjelek
elhelyezése úgy, hogy azok a csatlakozások felőli oldalon a csatlakozás területére essenek (4 nyilas
változat), az ellenkező oldalon pedig a csatlakozásoktól a kikanyarodás utáni 10 méteres távolságra (2
nyilas változat).
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Ennek a javaslatnak megfelelően a kerékpáros nyomot jelző burkolati jeleket a csomópontok környékén
besűrítettük.
A Kossuth L. utcában elhelyezendő forgalomtechnikai jelzéseket az Ú-7.2 és Ú 7.3 sz. forgalomtechnikai
helyszínrajzok tartalmazzák.
Rákóczi F. utca (Nyugati ág) kerékpáros nyom:
Az utca mindkét oldalon fel kell festeni a kerékpáros nyomot jelző, a Kerékpárforgalmi létesítmények
tervezése e-UT 03.04.13 előírásban szereplő útburkolati jeleket 50 méterenként. A Rákóczi u. érintett
szakaszán 30 km/h
sebességkorlátozás kerül bevezetésre. Útcsatlakozásoknál a csatlakozás területén négy nyilas változatú
kerékpáros nyomot jelző burkolati jelet kell festeni. A kezdő szelvényben fel kell festeni a megállás
helyét jelző burkolati jelet és a módosított kiviteli tervhez készült biztonsági auditnak megfelelő közúti
jelzéseket el kell helyezni, II. pontban írtaknak megfelelően. 6 m hosszan a záróvonalat. A tervezési szakasz
végén található templom előtti terület jelenleg szabályozatlan kialakítású. A főirány Deák F. u.- Rákóczi u.
templom felöli oldalán az úttest szélét burkolatjellel jelöltük, és a ccsatlakozó utak forgalmát alárendeltük
„Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla és burkolati jel elhelyezésével. A Rákóczi F u. keleti ágáról jövő
forgalom számára szintén elsőbbségadási kötelezettséget terveztünk. A térszerű kialakítást szabályoztuk
lekerekítő ívek felfestésével. A kerékpáros nyom jelein kívül, valamennyi létesülő burkolati jelet tartós
plasztik) kivitelben kell készíteni. A tervezett állapotot a Forgalomtechnikai helyszínrajz I. Ú-7.1 rajz
tartalmazza.
További részletes leírás a csatolt műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 87118557
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: keszkft@keszkft.hu
Telefon: +36 74512312
Internetcím(ek): (URL) www.kozuti-epito.hu
Fax: +36 74512312
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
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):
műszaki tartalom változás, elmaradó és kiegészítő munkák
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: II.1. A felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően az alábbi körülmények
miatt a szerződés műszaki
tartalmának csökkentése szükséges az alábbi indokokra tekintettel.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta a Megrendelőt 2021. szeptember 9. napján, hogy a tárgyi
beruházás keretében nem szükséges a burkolati jelek eltávolítása és új jelek festése a 6. sz. főút 151+800151+950 km közötti szakaszon (módosított forgalomtechnikai helyszínrajz szerint), mivel az általa tett
előírás egy korábbi tervre vonatkozott.
II.2. A felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően az alábbi körülmények miatt kiegészítő munkák
megrendelésére kerül sor az alábbi indokokra tekintettel.
A kerékpárút jobb oldalán a 0+732,9 km szelvénytől a padka rézsűélébe 44 m hosszú vízterelő beton fal
építése vált szükségessé az elöntés elleni biztonság növelése érdekében (fedvényterv szerint).
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 87118557 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 87118557 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdés, tekintettel a műszaki tartalom módosítása miatt
bekövetkezett elmaradó és a kiegészítő munkákra.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (0860/2022)
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: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55499271
Postai cím: Balatoni Út 4
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Viktória
Telefon: +36 92504352
E-mail: NagyV@zala.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zala MRFk Zalaegerszeg,Kossuth ú. ép.korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000670492020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Zala MRFK Zalaegersz. Kossuth út. ép.korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 3065/A/1 HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A projekt a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zala Megye 3065/A/1
HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő
technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai
és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az
épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a fűtési
rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer
telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel,
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülnie az épület homlokzati falainak, a lábazatnak,
valamint a padlásfödémeknek is.
Szükséges kialakítani az épület a fűtési rendszerének a szabályozását. Beépítésre kell kerülniük
termosztatikus szelepeknek. Korszerűsíteni szükséges a világítást. Továbbá telepítésre kell kerülnie
napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei (a
mennyiségek nettó mennyiségek):
Padlásfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Padlásfödém utólagos hőszigetelése EPS szigeteléssel: 470 m2; Kapcsolódó munkák:
• Padlástégla bontás 15 mm ágyazó cementhabarccsal;
• Technológiai szigetelés, Alátét és elválasztó rétegek beépítése padlástéri hőszigetelésen aljzatbeton alá;
• Padlóburkolat készítés bontott padlástéglából ágyazó cementhabarcsba fektetve.
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kiépítése, a szükséges káva kialakításokkal:
501 m2;
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=2*80 kW;
Radiátor és termoszelep csere: 134 db;
Elektromos hálózat korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
Világítás korszerűsítése új lámpatestek elhelyezésével: 432 db;
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival:
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 52,2 kWp (174 db 300 Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, az egyenértékűség igazolása AT
feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. Ajánlatkérő a
műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel
az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható
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legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a
zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows
intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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: KEHOP-5.2.2-16-2016-00082
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03833 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zala MRFK Zalaegersz. Kossuth út. ép.korszerűsítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53332790
Postai cím: Cserháti Sándor Utca 5
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 2025693939
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: 124798613
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
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Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45300000-0
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Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 3065/A/1 HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A projekt a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zala Megye 3065/A/1
HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő
technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai
és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az
épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a fűtési
rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer
telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel,
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülnie az épület homlokzati falainak, a lábazatnak,
valamint a padlásfödémeknek is.
Szükséges kialakítani az épület a fűtési rendszerének a szabályozását. Beépítésre kell kerülniük
termosztatikus szelepeknek. Korszerűsíteni szükséges a világítást. Továbbá telepítésre kell kerülnie
napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei (a
mennyiségek nettó mennyiségek):
Padlásfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Padlásfödém utólagos hőszigetelése EPS szigeteléssel: 470 m2; Kapcsolódó munkák:
• Padlástégla bontás 15 mm ágyazó cementhabarccsal;
• Technológiai szigetelés, Alátét és elválasztó rétegek beépítése padlástéri hőszigetelésen aljzatbeton alá;
• Padlóburkolat készítés 5 cm aljzatbetonból..
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kiépítése, a szükséges káva kialakításokkal:
501 m2;
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=2*80 kW;
Radiátor és termoszelep csere: 134 db;
Elektromos hálózat korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
Világítás korszerűsítése új lámpatestek elhelyezésével: 304 db;
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival:
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 52,5 kWp (140 db 375 Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
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műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, az egyenértékűség igazolása AT
feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. Ajánlatkérő a
műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel
az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható
legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a
zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows
intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126341411
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53332790
Postai cím: Cserháti Sándor Utca 5
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 2025693939
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. Módosítás indokai
2.1. Nem jelentős módosítás
Felek megállapodnak, hogy a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 28. §-a alapján az árazott költségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket
véglegesítették az alábbiak szerint. Felek rögzítik egyúttal, hogy az egyeztetésen csak az ajánlattevő
által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
2.1.1. Napelemes rendszer
Az egyenértékűségi nyilatkozatban foglalt összehasonlító adatok alapján az eredetileg tervezett
napelemes rendszer (napelem modulok és inverterek) az eredetinél minőségileg jobb műszaki
paraméterekkel rendelkező rendszerrel kerül kiváltásra, melyre egyúttal az eredetileg tervezett verzióhoz
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képest a beszállító hosszabb időtartamú termékgaranciát vállal, továbbá meghibásodás esetére
megbízható szervizhálózatot biztosít.
Megrendelő műszaki ellenőre a kiváltási javaslatot megvizsgálta, mely alapján megállapítható, hogy a
javasolt termékek minőségben és alapvető tulajdonságaikban az eredetileg betervezettekhez képest
jobb műszaki minőséget képviselnek, ezáltal megfelelnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a (2)
bekezdése által támasztott kritériumnak.
Megrendelő műszaki ellenőre a kiváltási javaslat felülvizsgálata során megállapította továbbá, hogy a
változtatás az épület, illetve az épületszerkezet energetikai paramétereit hátrányosan nem befolyásolja,
a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok
értéke. A változtatás továbbá nem változtatja meg a projekt célját, hanem éppen elősegíti az alapvető
célok teljesülését. A módosítás nem eredményez továbbá költségváltozást sem.
Előbbiek alapján Megrendelő elfogadja a javasolt új termékek beépítését az eredetileg tervezett termékek
helyett.
2.1.2. L1, L4, L5, L6 tervjelű lámpatestek kiváltása
2021 februárjától a betervezett COMPASS Lighting lámpák kódképzése megváltozott, a beépített
fényáramok helyett a kijövő fényáram szerepel a teljesítmény adattal kiegészítve. Az időközben
megvalósult iparági fejlesztések következtében a diffúzorok hatékonysága megnőtt, a tükrös megoldás
pedig elavulttá vált.
Megrendelő műszaki ellenőre a kiváltási javaslatot megvizsgálta, mely alapján megállapítható, hogy a
javasolt termékek minőségben és alapvető tulajdonságaikban az eredetileg betervezettekhez képest
jobb műszaki minőséget képviselnek, ezáltal megfelelnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a (2)
bekezdése által támasztott kritériumnak.
Megrendelő műszaki ellenőre a kiváltási javaslat felülvizsgálata során megállapította továbbá, hogy a
változtatás az épület, illetve az épületszerkezet energetikai paramétereit hátrányosan nem befolyásolja,
a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok
értéke. A változtatás továbbá nem változtatja meg a projekt célját, hanem éppen elősegíti az alapvető
célok teljesülését. A módosítás nem eredményez továbbá költségváltozást sem.
Előbbiek alapján Megrendelő elfogadja a javasolt új termékek beépítését az eredetileg tervezett termékek
helyett.
2.1.3. Födémrétegrend átalakítása
A feltárás során a padlásfödém-szerkezetben olyan eltérés mutatkozott, melyet eredetileg a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás előkészítése során roncsolásmentes vizsgálattal
sem lehetett volna megállapítani. Annak érdekében, hogy az új rétegrend kialakításánál a felső szint
megtartása biztosítható legyen, valamint, hogy a végső burkolat egységes, homogén felületet kapjon,
ugyanakkor ne lépje túl a zárófödém a katalógus adatok alapján meghatározott gerenda határ teherbírást,
az eredetileg tervezett megoldás kiváltása vált szükségessé.
Folytatás: VII.1. pont
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: 2.1. Nem jelentős módosítás
Felek megállapodnak, hogy a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 28. §-a alapján az árazott költségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket
véglegesítették az alábbiak szerint. Felek rögzítik egyúttal, hogy az egyeztetésen csak az ajánlattevő
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által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
2.2. Műszaki tartalom és ellenérték változtatása
A teljesítés során felek megállapították, hogy Megrendelő a szerződés hatálya alatt további munkákat
rendel meg a vállalkozótól, a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.
Felek megállapodnak továbbá, hogy elmaradó tételekkel a műszaki tartalmat csökkentik a 2. sz.
mellékletben foglaltak szerint.
Mindezeken túl felek megállapodnak, hogy a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti tételekkel a műszaki
tartalom módosul
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 124798613 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126341411 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) A módosítások ismertetése, A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi
módosításainak feltüntetésével együtt): folytatása:
Megrendelő műszaki ellenőre a kiváltási javaslatot megvizsgálta, mely alapján megállapítható, hogy a
javasolt termékek minőségben és alapvető tulajdonságaikban az eredetileg betervezettekhez képest
jobb műszaki minőséget képviselnek, ezáltal megfelelnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a (2)
bekezdése által támasztott kritériumnak.
Megrendelő műszaki ellenőre a kiváltási javaslat felülvizsgálata során megállapította továbbá, hogy a
változtatás az épület, illetve az épületszerkezet energetikai paramétereit hátrányosan nem befolyásolja,
a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok
értéke. A változtatás továbbá nem változtatja meg a projekt célját, hanem éppen elősegíti az alapvető
célok teljesülését. A módosítás nem eredményez továbbá költségváltozást sem.
Előbbiek alapján Megrendelő elfogadja a javasolt új termékek beépítését az eredetileg tervezett termékek
helyett.
Felek rögzítik, hogy 2.1.1-2.1.3. pont szerinti kiváltások nem járnak a teljesítési határidő változásával.
3.2. De minimis módosítás
3.2.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként
az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az 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.
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3.2.2. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a módosítás a szerződés általános jellegét
nem változtatja meg, mivel az továbbra is magasépítési/kivitelezési tevékenység végzésére irányul. A
módosítás igazodik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a további munkák ellenértékét a vállalkozó az
ajánlatában foglalt áron, vagy a szokásos piaci áron állapította meg.
Az ellenérték növekedés nem éri el az uniós értékhatárt és az eredeti szerződéses érték 15%-át
3.2.3. Mindezeken túl megállapítható, hogy a műszaki tartalom megváltoztatása az ellenérték
változtatásával összefügg.
3.2.4. A fentiek alapján felek a 2.2 pontban foglalt változtatások jogalapját a Kbt. 141. § (2) – (3)
bekezdésében jelölik meg.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

