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Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (1343/2022)
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: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26768496241
Postai cím: SZÉPVÖLGYI ÚT 39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
Telefon: +36 203124961
E-mail: szekely.agnes@aofk.hu
Fax: +00 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aofk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aofk.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/EKR000025902022/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):

6
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000025902022/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: Turisztika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: E-Kerékpár beszerzése II
Hivatkozási szám: EKR000025902022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34430000-0
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján E-kerékpárok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Első teleszkópos e-kerékpár
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés alapján 36 db Első teleszkópos E-kerékpárok beszerzése az alábbi megosztás szerint:
10 db S méretű (vázméret 40-43 cm)
14 db M méretű (vázméret 43-46 cm)
8 db L méretű (vázméret 46-49 cm)
4 db XL méretű (vázméret 49-55 cm)
A kerékpárok műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentációban megtalálható műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint. Értékelési módszere: Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont – legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a kerékpárok szállítását az alábbi ütemezésben kéri teljesíteni:
A teljes mennyiség 30%-át az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 120 napon belül, a következő 30%ot a szerződés
hatálybalépésétől számított 210 napon belül és a fennmaradó 40 %-ot a szerződés hatálybalépésétől számított
270 napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő a II.2.7. pontban meghatározott 9 hónap alatt 270 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Összteleszkópos e-kerékpár
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés alapján 18 db Összteleszkópos E-kerékpárok beszerzése az alábbi megosztás szerint:
4 db S méretű (vázméret 40-43 cm)
8 db M méretű (vázméret 43-46 cm)
4 db L méretű (vázméret 46-49 cm)
2 db XL méretű (vázméret 49-55 cm)
A kerékpárok műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentációban megtalálható műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint. Értékelési módszere: Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont – legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a kerékpárok szállítását az alábbi ütemezésben kéri teljesíteni:
A teljes mennyiség 30%-át az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 120 napon belül, a következő 30%ot a szerződés
hatálybalépésétől számított 210 napon belül és a fennmaradó 40 %-ot a szerződés hatálybalépésétől számított
270 napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő a II.2.7. pontban meghatározott 9 hónap alatt 270 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Trekking e-kerékpár
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés alapján 36 db Első teleszkópos E-kerékpárok beszerzése az alábbi megosztás szerint:
10 db S méretű (vázméret 40-43 cm)
14 db M méretű (vázméret 43-46 cm)
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8 db L méretű (vázméret 46-49 cm)
4 db XL méretű (vázméret 49-55 cm)
A kerékpárok műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentációban megtalálható műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint. Értékelési módszere: Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont – legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a kerékpárok szállítását az alábbi ütemezésben kéri teljesíteni:
A teljes mennyiség 30%-át az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 120 napon belül, a következő 30%ot a szerződés
hatálybalépésétől számított 210 napon belül és a fennmaradó 40 %-ot a szerződés hatálybalépésétől számított
270 napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő a II.2.7. pontban meghatározott 9 hónap alatt 270 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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolási módja:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a
3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására. A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt
esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az
igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk
a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b)
pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) Ajánlattevőnek az ajánlatában a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §(1) bek. a) pontra, Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás
során elfogad-ja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével
- részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az
alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész
eseteben: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. §(1) bek. a) pontban, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására
szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36
hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb
szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az igazolásban, illetve
nyilatkozatban megjelölve − a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap), −
a referencia tárgyát és értékét (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek
való megfelelés megállapítható legyen), − a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát
igazoló nevét és elérhetőségét), − a teljesítés előírások-nak és a szerződésnek való megfelelőségéről
szóló nyilatkozatot. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia
időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás fel-adásától visszafelé
számított három évben került sor. Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított három évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében
foglaltak be-tartása mellett is megfelelhetnek. Továbbá felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21./A §-ra.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen
legalább
1. rész tekintetében 20 db
2. rész tekintetében 10 db
3. rész tekintetében 20 db
e-kerékpár értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal. A referenciaelőírás több szerződés
bemutatásával is igazolható.
Amennyiben ajánlattevő több részre is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a legmagasabb referencia
mennyiség, azaz a 20 db e-kerékpár szállítását igazolnia.
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 szerződésben foglaltaknak megfelelően: AK a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és
a szerződésben foglaltak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar
forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. AK előleget nem biztosít. AK beszerzési részenként biztosítja számla
benyújtását, gyűjtőszámla benyújtása biztosított. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok
különösen: − 2015. évi CXLIII. törvény, − 2007. évi CXXVII. törvény, − 2013. évi V. törvény.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden nap után a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses
értékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a.
Jótállás: 24 hónap.
Meghiúsulási és késedelmi kötbér egyidejűleg nem kerül érvényesítésre.
AK a teljesítés során a Kbt. 27/A § szerint jár el.
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
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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 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: 2022/02/25 (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: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a megadott
időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése
alapján.
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. rendeletben
(továbbiakban EKR rendelet) foglaltaknak 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:
A TED jelen pontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további
információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
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1. Ajánlatkérő az M.1.) alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a
minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapította meg.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
- Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról
- NYILATKOZAT fordításról
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
- Aláírási címpéldány, aláírás minta
- Közös ajánlattételről szóló megállapodás
- Meghatalmazás
- A megajánlott termékek műszaki adatlapja, termékismertetője
- Részletes árajánlat
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy
– a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
7. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő. (CET)
8. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadók.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Székely Ágnes Lajstromszáma: 01210
10. Ajánlatkérő a Kbt. 40. §-a alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban.
11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
13. Ajánlatkérő a II.1.6) pont szerint teszi lehetővé a részajánlattételt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bekezdés
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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Atommagkutató Intézet (1248/2022)
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: Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15300344209
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mihály
Telefon: +36 52509200
E-mail: mmol@atomki.hu
Fax: +36 52416181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037422022/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/EKR000037422022/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: tudományos kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AMS rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000037422022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38433000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db kompakt gyorsítós tömegspektrométer (AMS) C-14 méréshez beszerzése gázminta beviteli rendszerrel
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: AMS rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: ajánlatkérő székhelye (4026 Debrecen, Bem tér 18/C.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új kompakt gyorsítós tömegspektrométer (AMS) C-14 méréshez szállítása gázminta beviteli rendszerrel
együtt.
A szállítandó kompakt berendezés főbb műszaki paraméterei:
Hibrid Cs sputter negatív ionforrás szilárd és gáz mintákhoz. A rendszer a szilárd és gáz halmazállapotú minták
mérései közti váltáshoz nem igényel átalakítást.
Az elérhető normál üzemi negatív C ionáram: 50- 150 μA1, illetve 10- 20 μA2 közötti érték szilárd1, illetve gáz2
minták esetén.
Modern referencia anyagok esetén a pontosság legalább: 0.3% vagy jobb a mért 14C/12C arányokra.
A háttér minták 14C/12C aránya ≤2 ×10-15 legyen szilárd minták (&#61566;1 mg C) esetén, illetve ≤1.0 ×10-14 gáz
minták (&#61566;100 μg C) esetén.
Az AMS kompakt, tandem rendszerű, vákuum izolált gyorsítóval rendelkezik, mely nem igényel szigetelőgázt és
nem tartalmaz mozgó részeket. Nem lehet nyitott magas feszültségű része a gyorsítós, illetve magasenergiás
szakasznak.
A normál üzemi maximális felületi dózisteljesítmény nem haladhatja meg a 0.2 μSv/óra értéket a berendezés
felületétől mért 10 cm távolságban (háttérlevonás után).
A transzmisszió értéke nagyobb, mint 40% a C-14 mérés során, a 12C ionáramok arányából számítva a
nagyenergiás és alacsony energiás oldalon.
Random elérésű mintaváltó rendszer, legalább 40 minta együttes befogadására alkalmas tárral.
A berendezés része a target préselő egység a szilárd mintákhoz.
Gyors nyalábváltó rendszer a kvázi-szimultán on-line végzett 12C és 13C méréshez az AMS berendezéssel.
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A vákuumrendszer léghűtéses turbómolekuláris szivattyúkból és száraz üzemű scroll elővákuum-szivattyúkból áll.
A gyorsító kondicionálását és az ionforrás hangolását automatikusan el tudja végezni a rendszer.
Az analizátorok permanens mágnesek vagy permanens mágnesek kis hangolható elektormágnes maggal.
Alacsony zajszintű, vékonyablakos gázionizációs 14C detektort alkalmazása, beépített előerősítővel.
Az AMS berendezés normál üzemi teljesítményfelvétele < 5 kVA.
Integrált szoftver végzi a berendezés irányítását, beleértve a műszerek felügyeletét, a mérés irányítást, a mérési
paraméterek és adatok monitorozását és gyűjtését, a gyorsító kondícionálását és a vákuumfelügyeletet. Elvárás
mindezek távoli elérésének támogatása.
Szállítandó továbbá az AMS berendezéssel
- a mért ionáramok és izotóparányok vizuális megjelenítésére, a szükséges korrekciók és a kiértékelés elvégzésére
alkalmas szoftver;
- adatbázis rendszer és annak kezelő felülete a mérési eredmények tárolására;
- gázminta beviteli rendszer gáz halmazállapotú (CO2) minták közvetlen 14C mérésére, melynek része egy
automatizált ampulla törő egység, mely legalább 8 ampulla együttes fogadására alkalmas, valamint a különböző
on-line csatolható perifériákat (elemanalizátor, karbonátfeltáró) kezelő egység.
A berendezés segítségével az AMS alkalmas 3-100 µg C méretű CO2 gázminták közvetlen mérésére. A rendszer
legyen előkészítve izotóparánymérő tömegspektrométer (IRMS) on-line kapcsolására is. A gázminta beviteli
rendszert egy elemanalizátor előkészítővel szükséges szállítani.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá az ajánlatkérő szakemberei közül 2 fő részére tréning lehetőséget
biztosítani az AMS berendezés és perifériái kezelésének megismeréséhez a gyártó telephelyén vagy általa kijelölt
referencia laboratóriumban, mely a megajánlott AMS berendezéssel és perifériáival rendelkezik. A tréning
időtartama 10 munkanap.
(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 Normál C-14 mérés során a gyorsító terminálfeszültsége (kV, 50 és 250 kV között,
a kisebb érték az előnyösebb) 10
2 A vákuumzáras mintaváltó rendszer biztosítani tudja-e a mérési tárak (egymás közötti váltásonként)
5 percen belüli cseréjét az ionforrás belső részének lehűtése és az ionizátort tartalmazó belső rész
vákuumának megtörése nélkül? [igen – nem] 10
3 A mérési adatok adatbázis rendszere és annak kezelő felülete alkalmas-e a minták adatainak és a
mintaelőkészítés adatainak integrált tárolására? [igen – nem] 10
4 A transzmisszió értéke %-ban, a 12C ionáramok arányából számítva a nagyenergiás és alacsony energiás
oldalon. (%, 40 és 50% között, a nagyobb érték az előnyösebb) 10
5 A gázhalmazállapotú minták direkt AMS C-14 méréséhez használt gázminta beviteli rendszer
vezérlő szoftvere alkalmas-e a csatolt elemanalizátor és stabilizotóparány mérő tömegspektrométer
(IRMS) közvetlen vezérlésére, az on-line automatikus és párhuzamos d13C (IRMS) és C-14 (AMS) mérés
érdekében? [igen – nem] 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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 II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének pontos meghatározása: annak
hatályba lépésétől számított 9 hónap, de nem később, mint 2022. december 15.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD)
benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó
EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles
igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi
tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges
csatolnia.
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Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ára, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés
alapján jár el.
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben kompakt
gyorsítós tömegspektrométer (AMS) és gázminta beviteli rendszer szállítása és/vagy értékesítése tárgyú
referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A
referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a szerződés tárgyának, a szállított termék releváns műszaki paramétereinek és a szerződés árnak az
ismertetése,
– a szerződés teljesítésének kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő az ajánlat részeként köteles előzetes igazolásként
a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt
nyilatkozatát benyújtani. E körben irányadó továbbá a Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 3. §-a is.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó
dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből nem rendelkezik legalább 1 db olyan
referenciával, mely C-14 mérésre alkalmas kompakt (< 250 kV) gyorsítós tömegspektrométer (AMS) és
ahhoz kapcsolt gázminta beviteli rendszer szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozik, s a szerződéses ár
elérte a nettó 350 M HUF-ot.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt
referencia-követelményeket. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás
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feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A fenti referencia-feltétel több
referenciával is teljesíthető.
A fenti alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: CHF.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a nettó szerződéses ár 50%-nak megfelelő
előleget biztosít előleg-visszafizetési biztosíték ellenében, az előlegszámlán túl a nyertes ajánlattevő csak
végszámlát nyújthat be, melyek kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla ajánlatkérő által történő
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,5%/naptári nap, melynek alapja a nettó szerződéses ár, max. a nettó szerződéses ár 10%-a.
Jogkövetkezmény: a szerződés felmondása, vagy – amennyiben annak jogi feltételei fennállnak – elállás a
szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 15%-a.
Jótállás: 12 hónap.
A teljesítésigazolás kiadása a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján a szerződésben foglaltak szerint történik. Irányadó
továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
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: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A
bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
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3. Az EKR használatához a 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat.
8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban
megállapított feltételek a referenciához kapcsolódtak.
9. Ajánlatkérő a IV.2.4) pontot azzal egészíti ki, hogy a termék műszaki leírását angol vagy német nyelven is
elfogadja az ajánlat részeként.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti
eredménytelenségi okot.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
14. Ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel a közbeszerzés tárgya (egyetlen
termék szállítása) azt nem teszi lehetővé.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a
legkedvezőbbnek vagy az azt követő legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő
annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb vagy az azt követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el.
16. Az adható pontszám az értékelési részszempontoknál: 0-100 pont. Az ajánlati ár tekintetében az
ajánlatkérő számára legkedvezőbb (legkisebb ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális pontot kapja, a
többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A gyorsító terminálfeszültségére
vonatkozó értékelési részszempont tekintetében abban az ajánlatban, melyben a vonatkozó érték 50 kV,
a maximális pontot (100 pont) kapja, az az ajánlat, melyben a vonatkozó érték 250 kV, a minimális pontot
(0 pont) kapja, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő fordított arányosítást
alkalmaz. Az az ajánlat, amely az elvárt legkedvezőbb tartalmi elemként meghatározott 50 kV-os
értéknél az ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket tartalmaz, pontszámításkor az 50 kV-os értékkel
egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket (50 kV) veszi figyelembe az arányosítás során, azaz a képletbe ebben
az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be. A transzmisszió értéke %-ban,
a 12C ionáramok arányából számítva a nagyenergiás és alacsony energiás oldalon tárgyú értékelési
részszempont esetében az az ajánlat, mely 50%-os értéket tartalmaz, a maximális pontot (100 pont)
kapja, az az ajánlat, melyben a vonatkozó érték 40% a minimális pontot (0 pont) kapja, a két szélső érték
közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz. Az az ajánlat, amely az
elvárt legkedvezőbb tartalmi elemként meghatározott 50%-os értéknél az ajánlatkérő számára kedvezőbb
értéket tartalmaz, pontszámításkor az 50%-os értékkel egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket (50%) veszi
figyelembe az arányosítás során, azaz a képletbe ebben az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott
értéket helyettesíti be. A többi értékelési részszempont tekintetében az igen válasz esetén az ajánlattevő
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100 pontot kap, nem válasz esetében pedig 0 pontot. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
17. A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
18. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
19. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
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:
2022/01/24 (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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Bábolna Nemzeti Ménesbirtok (1528/2022)
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: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Nemzeti azonosítószám: 15833710211
Postai cím: Mészáros Út 1.
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Haál Gábor
Telefon: +36 34569204
E-mail: menesbirtok@babolnamenes.hu
Fax: +36 34569202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.babolnamenes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.babolnamenes.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/EKR000070522022/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/EKR000070522022/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: lótenyésztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BNM 2022. évi tavaszi műtrágya beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000070522022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

14310000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BNM 2022. évi tavaszi műtrágya beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiegészítő nitrogén műtrágya
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
14310000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna és Tata-Dióspuszta
térsége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő műtrágya és mennyisége:
Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)
Kiegészítő nitrogén műtrágya 270
(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. Nitrogén tartalom %-ban 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: 2022/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (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:
II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
II.2.1)
Elnevezés: Kénes nitrogén műtrágya
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
14310000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna és Tata-Dióspuszta
térsége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő műtrágya és mennyisége:
Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)
Kénes nitrogén műtrágya 160
(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. Nitrogén tartalom %-ban 15
2 3. Kén tartalom %-ban 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
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Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (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:
II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
II.2.1)
Elnevezés: Napraforgó starter műtrágya
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
14310000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna és Tata-Dióspuszta
térsége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő műtrágya és mennyisége:
Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)
Napraforgó starter műtrágya 28
(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. Nitrogén tartalom %-ban 10
2 3. Foszfor tartalom %-ban 10
3 4. Kálium tartalom %-ban 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:
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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
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (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:
II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
II.2.1)
Elnevezés: Kukorica starter műtrágya
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
14310000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna és Tata-Dióspuszta
térsége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő műtrágya és mennyisége:
Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)
Kukorica starter műtrágya 34
(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. Nitrogén tartalom %-ban 10
2 3. Foszfor tartalom %-ban 10
3 4. Cink tartalom %-ban 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (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:
II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
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 alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy részéről a közbeszerzési
eljárás során következik be. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia: a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött EEKD III. rész EKR űrlapot köteles az ajánlattal együtt benyújtani,
továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem
állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is
(EEKD III. rész EKR űrlap)
A kizáró okok fenn nem állásának tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései irányadók: Rendelet 3. § (1) Az ajánlattevő az ajánlatával
együtt benyújtja a 4-7. §-nak megfelelően, valamint az ajánlatkérő által a 2. § alapján kért módon kitöltött
formanyomtatványt.
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és
a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az
alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR űrlap), hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR
űrlap).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint 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.
Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtását, 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 (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.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, 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.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) a kizáró okok vonatkozásában köteles az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 8.§
(a) pontja szerinti a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében természetes személy gazdasági
szereplő, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő
elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatványban feltüntetni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági
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szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni
a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban)
teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák
ismertetése.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint a következő módon kell igazolni az alkalmasságot:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél (cég) nevét, címét a
felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját), a
leszállított műtrágya mennyiségét (tonna), 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.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az M1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más
szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság
megállapítására.
Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan - szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtását, 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 (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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban)
szerződésszerűen teljesített egy vagy több, műtrágya szállítására/forgalmazására/értékesítésére
vonatkozó pozitív tartalmú szerződéssel, amely mennyisége legalább részenként a következő:
1.rész: 200 tonna
2.rész: 115 tonna
3.rész: 20 tonna
4.rész: 25 tonna
Az ajánlatkérő a - három év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő elfogadja azt, ha ajánlattevő több rész vagy akár mindegyik rész vonatkozásában ugyan azzal
referenciaszállítással/ szerződéssel igazolja alkalmasságát.
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:
Megrendelő a vételárat az igazolt teljesítést követően, megrendelésenként a tényleges mennyiség után kiállított
számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő által megnevezett számlára. Szállítónak
lehívások teljesítését követően megrendelésenként 1 db számla kiállítására van lehetősége.
Szavatosság:
Megrendelő a leszállításnál a Szállító a szerződés 1. pontjában foglaltak alapján igazolt minőségi paraméterekért a
szerződés érvényességi idején belül bármely időszakban történő kitárolásnál szavatosságot vállal.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben Szállító a meghatározott mennyiséget, a megadott határidőre, a megadott minőségben nem, vagy
csak részben szállítja le Megrendelő részére, úgy a Szállító késedelembe esése esetén a nem teljesített mennyiség
értéke 1%-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke maximum 4 naptári
nap lehet. Megrendelő a kötbérmaximum elérése esetén elállhat a szerztől, illetőleg azt azonnali hatállyal
felmondani jogosult.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés a Szállí-nak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Szállító a teljes
nettó vételár 20%-ának megfelelő összegű meghiú. kötbér fizetésére köteles. A nem teljesítés esetére kikötött
kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Ajánlatkérő a teljesítést meghiúsultnak tekinti, amennyiben az első szállításra kikötött határidőt a szállító 8 napot
meghaladóan túllépi.
135. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés
jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy
kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A pénztartozás teljesítése vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései az irányadóak.
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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
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: 2022/02/28 (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)
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vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR
üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott
ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán
az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. I. negyedév
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 eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
2. Az eljárás nyelve a magyar.
3. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k)
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá
Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
4. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR
rendszeren keresztül történik.
5. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott
minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételeket tartalmaz az M1. alkalmasság vonatkozásában.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának
alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot.
7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az
irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
9. A felhívás IV.2.6. meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttség 30 napnak felel meg.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően
végzi el részenként. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb
és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot az adott részre
vonatkozóan.
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11. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Alsó és felső határa: 0-10 1:
rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2,. ért.
sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. 2. rész: 1. ért. sz.: a
legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2. és 3. ért. sz.: a megadott
szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. 3. rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb
ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2., 3. és 4. ért. sz.: a megadott szélső
értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. 4. rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati
ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2., 3. és 4. ért. sz.: a megadott szélső értékek
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás.
12. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint.
13. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok BNM 2022 tavasz műtrágya.doc
dokumentumban találhatóak.
14. Az eljárás eredményeként mind a négy rész tekintetében 1-1 szállítási szerződés kerül megkötésre a
részenként az adott rész nyertes ajánlattevőjével.
15. A megajánlott műtrágya termékleírását (termékspecifikációját) is szükséges az ajánlatban benyújtani.
16. A Szakmai ajánlatnak részenként az alábbi fő tartalmi részből kell állnia: Ajánlati ár bontása táblázat
cégszerűen aláírt .pdf és .xls formátumban.
17. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
nem teszi lehetővé.
18. A Kbt. 27/A. § szerint 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.
19. A közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős személy: Kovács Péter, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó Lajstromszám: 00324
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem
benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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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.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

41

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1210/2022)
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: 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: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.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/EKR000012762022/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/EKR000012762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2205 Kevert csomagolási hulladék előkezelése
Hivatkozási szám: EKR000012762022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90513000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2205 Közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert csomagolási hulladék - 15 01 06 HAK – előkezelésére (válogatás,
bálázás), kapcsolódó szállítási és egyéb szolgáltatási feladatok végrehajtása
VI.3) pont folytatása:
27) Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésig be
kell nyújtania típusvizsgálati tanúsítványok és mérlegek hitelesítésre vonatkozó bizonylatok egyszerű másolatát,
valamint, annak igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, amelyek igazolják, hogy a hídmérlegek
a nyertes Ajánlattevő saját tulajdonában vagy egyéb jogviszony keretében állnak rendelkezésre (pl: bérelt
vagy lízingelt). Tulajdon esetén például eszköznyilvántartás, vagy számla, vagy leltár egyszerű másolata, egyéb
rendelkezésre állási jogcím esetén: szerződés vagy előszerződés egyszerű másolata. Nyertes ajánlattevő által
benyújtandó dokumentumok igazolják, hogy az ajánlatban ismertetett telephelye(ke)n a szolgáltatás nyújtásához
szükséges, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt saját tulajdonában, vagy egyéb jogviszony keretében
rendelkezésére álló, pl. bérelt vagy lízingelt 2 db min. 60 tonnás hitelesített hídmérleg rendelkezésre fognak állni.
Fenti dokumentum(ok) rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján
nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy
nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára benyújtja fenti dokumentumo(ka)t.
A hitelesítéssel kapcsolatos irányadó jogszabályok: A Mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 (X. 9.)
Kormányrendelet, valamint a 19/2016 (VI. 17.) NGM rendelet.
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: K2205 Kevert csomagolási hulladék előkezelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90513000-6

További tárgyak:
90514000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő átvevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert csomagolási hulladék - 15 01 06 HAK – előkezelése (válogatás, bálázás),
kapcsolódó szállítási és egyéb szolgáltatási feladatok ellátása nettó 1 900 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, 2023.
június 30-ig a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Tájékoztató jellegű mennyiség 2022. évre (2020. évi mennyiségi adatok alapján): 21 210 730 kg
Tájékoztató jellegű (várható) mennyiség 2023. I. negyedévétől 9.210.000 kg.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tájékoztató jellegű mennyiségektől Ajánlatkérő a szerződés
teljesítés során eltérhet.
Ajánlatkérő a kevert csomagolási hulladékot arra a hulladék átvevő telephelyre -telephelyekre- szállítja be,
amelyet Ajánlattevő az ajánlatában megjelöl.
Nyertes ajánlattevő feladata a beszállított kevert csomagolási hulladékok fogadása, tárolása, a haszonanyagok a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerinti leválogatása, a válogatott
frakciók elkülönített kezelése, értékesítésre történő kiszállításig történő tárolása, a válogatási maradék hulladék HAK 19 12 12 - Ajánlattevő saját üzemeltetésű eszközével történő beszállítása Ajánlatkérő Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központ 2039 Pusztazámor, Külterület hrsz: 073 alatti telephelyére, vagy az Ajánlatkérő Fővárosi
Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. telephelyére, egyéb az Ajánlatkérő által üzemeltetett
a Műszaki leírás V.2. pontjában megjelölt hulladék tárolására alkalmas telephely, amely Ajánlatadó telephelyétől
nem helyezkedik el távolabb, mint a Ajánlatkérő által üzemeltetett FHHM, és PRHK telepehelyek.
A Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 10 000 000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
— az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10401093-49564956-57501033 (IBAN: HU08 1040 1093 4956
4956 5750 1033 SWIFT: OKHBHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő
lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát,
az adott rész megnevezését (K2205 kevert csomagolási hulladék) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel
kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt,
eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt
eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell
legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla
száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja,
— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve
készfizető kezességvállalással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát, illetve készfizető kezességvállalást, vagy kötelezvényt
kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető
kezességvállasnak, vagy a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét
és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(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:
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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: 2023/06/30 (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:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja
ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére, mivel az ajánlatkérő
igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg
Ár szempont megnevezése: Megajánlott szolgáltatói díj (nettó Ft/kg).
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) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás eseténaz ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
fogadja el.
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat
vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes
igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az
ajánlattevő nyújtja be.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a 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.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági
szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
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.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
Szakmai tevékenységre vonatkozó megfelelőség:
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt
igazolási mód:
SZ.1/Ajánlattevőnek (és/vagy minden, a teljesítésbe bevont alvállalkozónak) be kell nyújtania a Kbt. 65.§
(1) bek. c) pontja, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend 26.§ (1) bek. b) pontja és (3) bek. alapján közbeszerzés
tárgya szerinti HAK 15 01 06 kódú hulladék előkezelésére, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti HAK
19 12 12 kódú hulladék azállítására vonatkozó érvényes – szerződés teljes időtartamára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének egyszerű másolati példányát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az egységes európai
közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a
formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/ Ajánlattevőnek (és/vagy minden, a teljesítésbe bevont alvállalkozónak) a tevékenység végzéshez
a szerződés teljes időtartamára HAK 15 01 06 azonosító kódú hulladékra vonatkozó legalább 22.000
tonna/év mennyiségre érvényes előkezelésre (válogatás, bálázás), valamint HAK 19 12 12 azonosító
kódú hulladékra vonatkozó legalább 13.200 tonna/év mennyiségre érvényes szállításra vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkeznie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015
(X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint
megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz
formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §
(5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében
- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
P.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja
alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti
évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell
benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az
eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési
ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (kevert csomagolási hulladék előkezelése (válogatás, bálázás)) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni,
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell
alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás
feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben
negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (kevert csomagolási
hulladék előkezelése (válogatás, bálázás)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
(működésének ideje alatt összesen) legalább 630 000 000,- Ft értéket.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
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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. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti 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 jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság
igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKDot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3.
§ (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz egységes európai dokumentumot az ajánlattevő
nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag
az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X.
30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7)
bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek az alábbiak szerint:
M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. §
(3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb
szerződésszerűen teljesített hulladék előkezeléséből és/vagy válogatásából, vagy válogatást is
magában foglaló hasznosításból származó referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- a szolgáltatás megnevezését, leírását (legalább a válogatott hulladék HAK kódját) olyan részletességgel,
hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- az elvégzett szolgáltatás mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt és annak előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) - (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé
számított (megelőző) 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett)
legjelentősebb szerződésszerűen teljesített legalább 13 000 tonna beszállított mennyiségű 15 01 02 és/
vagy 15 01 06 kódú hulladék előkezeléséből és/vagy válogatásából, vagy válogatást is magában foglaló
hasznosításból származó referenciával.
A referencia több szerződéssel igazolható.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy 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 releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával
együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
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érvényesülését a teljesítésben. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a
szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
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 Ajánlattevő számla benyújtására a szerződéstervezetben részletezettek szerint jogosult. Az ellenérték
megfizetése, a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül. Irányadó: Áfa tv. 58. §; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, továbbá a Kbt. 27/A.
§-ában és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak.
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Késedelmes átvétel miatt kötbér:
1. A késedelmi kötbér mértéke 10.000-, Ft/célgép/alkalom. Egy hónapban ezen késedelmi kötbér maximális
mértéke (15 db 30 percen túl várakozó célgép esetén) 150.000 Ft/hó. Amennyiben Nyertes ajánlattevő egy
hónapban több, mint 15 autó fogadásával késlekedik 30 percnél többet, Ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződést
ezen okból felmondani.
2. Amennyiben Nyertes ajánlattevő a jelen szerződés tárgyát képező hulladéko(ka)t az Ajánlatkérő célgépeinek
az átvevőhelyre történő megérkezésétől számítva (a Nyertes ajánlattevő telephelyén fennálló műszaki okból)
24 órán belül nem veszi át, a kötbér a 2. naptól kezdődően (24 órán túl) az év minden napjára (munkaszüneti és
ünnepnapokat is beleértve) 20.000 Ft/nap. Egy hónapban ezen késedelmi kötbér maximális mértéke 300.000 Ft/
hó.
Amennyiben Nyertes ajánlattevő egy hónapban több, mint 15 autó fogadásával késlekedik 24 óránál többet,
Ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződést ezen okból felmondani.
Az 1.és 2. pontban hivatkozott késedelmi kötbér együttesen nem kerül alkalmazásra.
Hibás teljesítési (Mennyiségi) kötbér:
1. Amennyiben az Ajánlatkérő által Nyertes ajánlattevőnek átadott hulladék tárgyhónap végi feldolgozatlan
készletszintje meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónap hónapvégi készlet mennyiségének és a
tárgyhónapban beszállított bruttó hulladék mennyiség összegének a 20%-át, Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési
(mennyiségi) kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 10 000 Ft/tonna/hó.
A számítás módja a szerződéstervezetben kerül részletezésre.
2. Amennyiben a tárgyhavi válogatási maradék-hulladék vizsgálatának eredményéről Nyertes ajánlattevő által
adott nyilatkozatban megjelölt érték 15%-a felett van, úgy Ajánlatkérő a tárgyhavi szolgáltatói díj csökkentésére
jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Adatszolgáltatás elmulasztása (napi, havi) miatti kötbér:
Amennyiben Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben előírt adatszolgáltatásokat határidőre nem teljesíti,
akkor Ajánlatkérő az alábbi késedelmi kötbér tételeket érvényesítheti:
• Napi adatszolgáltatási határidő elmulasztása: A határidőt meghaladóan minden megkezdett nap
vonatkozásában 30.000 Ft/nap kötbér érvényesíthető, amelynek maximális mértéke 150.000 Ft.
• Havi adatszolgáltatási határidő elmulasztása: A határidőt meghaladóan minden megkezdett nap
vonatkozásában 50.000 Ft/nap kötbér érvényesíthető, amelynek maximális mértéke 250.000 Ft.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéstervezetben részletezett okokból meghiúsul vagy Ajánlatkérő a
szerződéstől eláll vagy azt felmondja, abban az esetben a szerződés teljes nettó fix keretösszegéből a kifizetésre
még nem kerülő érték 20%-a.
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Amennyiben a meghiúsulás feltételei a lehívási kötelezettséggel nem terhelt rész teljesítésének ideje alatt
következnek be, akkor a meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelt, de még nem teljesített mennyiség
ellenértékének 20%-a.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési, valamint a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés
tervezetben kerül részletezésre.
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: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

52

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: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben 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.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
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12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.
15) Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
18) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. rendelet előírja.
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók
20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335)
21) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlati felhívás
II.2.4.pontban előírtak szerint.
22)A részajánlattételi kizárásának indoka:
Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján
megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok
miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása
esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra
is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny
tisztaságának sérelmével.
24) Ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentáció III.25.) pontja szerinti további dokumentumokat,
nyilatkozatokat csatolnia az ajánlathoz.
25) AK jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). A hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről
szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal
jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést,
vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal
jóváhagyja. (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9)).
26) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként
megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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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:
2022/01/24 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1498/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: ehuj@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069892022/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/EKR000069892022/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: Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP HANA továbbfejleszt. feladatainak támog. üzem.
Hivatkozási szám: EKR000069892022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72200000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a BKM SAP HANA továbbfejlesztési feladatainak támogatása, üzemeltetése tárgyban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SAP HANA továbbfejleszt. feladatainak támog. üzem.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés 24 hónap időtartamra, BKM SAP HANA továbbfejlesztési feladatainak támogatására,
üzemeltetésére. A keretszerződés keretösszege: nettó 400.000.000 Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján
legfeljebb a keretösszeg 70%-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Nyertes Ajánlattevőnek jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében részben az Ajánlatkérő
informatikai infrastruktúráján üzemelő, részben az SAP Services Cloud környezetben működő, az SAP
rendszereihez kapcsolódó fejlesztési és üzemeltetési feladatokat köteles elvégezni, az Ajánlatkérő IT biztonsági
előírásainak betartása mellett.
A fejlesztési feladatok kiemelten, de nem kizárólagosan a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megalakulása
kapcsán felmerülő SAP rendszert érintő fejlesztésekre és üzemeltetésére vonatkoznak.
Ajánlatkérő a következő feladatok elvégzését várja el Nyertes Ajánlattevőtől:
• SAP rendszereket érintő fejlesztési, üzemeltetési szolgáltatás, eseti megrendelések alapján a szerződés hatályáig,
vagy a keretösszeg kimerüléséig.
• SAP Service Cloud ügyfélszolgálati rendszer kiterjesztése tagvállalati szinten min. 400 fős felhasználói
környezetben.
• SAP S/4HANA rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési, fejlesztési és migrációs feladatok SAP PO midleware
eszközzel megvalósított rendszerintegrációval.
Ajánlatkérő a megjelölt feladatok elvégzését az alábbi szakemberek közreműködésével kívánja megvalósítani:
• SAP Certified Application Associate - SAP Service Cloud bevezetésében jártas, szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember
• SAP PO modul bevezetésében jártas, szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
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• IS-U modul bevezetésében jártas, szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
• FI-CA modul bevezetésében jártas, szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal a bővítendő SAP rendszerek logikai, funkcionális tervezésére,
kivitelezésére, használatuk és üzemeltetésük oktatására, tesztelésük támogatására, amely magában foglalja a
meghatározott termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását.
Továbbiak lásd. Műszaki tartalom dokumentumban.
(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) pont szerinti szakember, az M.2.1) pont szerinti alkalmassági minimum
követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, max: 36 hónap) 15
2 M.2.2) pont szerinti szakember, az M.2.2) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, max: 36 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés II.2.5) ponthoz:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható
pontszám: 0–100. Pontszámítás módszere: -: 1. értékelési szempontnál: ár, fordított arányosítás, Minőségi
kritériumok 2. és 3. értékelési szempontnál egyenes arányosítás.
1.,értékelési szempont: ár- fordított arányosítás
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2-3. értékelési szempont: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36
hónapos többlet megajánlásokat értékeli. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1
szakember többlet szakmai tapasztalata.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M/2.1-M/2.2 pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben
előírt szakmai tapasztalaton felüli, többlet szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe
vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (36 hónap). Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, egyenes arányosítással.
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 az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik
vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint
kell az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban
lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is szükséges).
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek
külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek
- az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV.
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Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket
nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P/1. a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó
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 közbeszerzés tárgyából 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 P1) 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 előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a)
bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a
19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év alatt egynél több alkalommal negatív 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 alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (SAP
S/4 HANA bevezetés és a rendszerhez kapcsolódó SAP Service Cloud bevezetés) származó – árbevétele
nem éri el a 196.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV.
Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön
formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
M.1.1-M.1.2.. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő
ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) szerződésszerűen
teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.
§ (1) bekezdése szerint.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a nyilatkozat / szerződést kötő másik fél által
adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):
- szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
- szolgáltatás mennyisége
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap),
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége
(telefon és/vagy email cím),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor
a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi
adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a
vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt
teljesített mennyiségi adatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák
tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat
veszi figyelembe.
M/2.1-M/2.4) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa
be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében a szakember
bemutatására vonatkozó nyilatkozatban legalább az alábbiak szerint:
- eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény
megnevezése,
- a szakember neve,
- a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése,
- a szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel.
Csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot,
valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen
– dátumokkal (év/hónap) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl.
kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a felhívásban
előírt releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdés és befejezés hónapját is egész hónapként veszi
figyelembe.
A szakembernek a rendelkezésre állási nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő
az is, ha közülük egy megfelel.
Az alkalmasság igazolás tekintetében irányadóak még a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. §-ában, 22. § (5)
bekezdésében,, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
A szakemberek közötti átfedés lehetséges, azaz amennyiben ugyanazon szakember több szakember
elvárásnak megfelel, akkor több alkalmasság igazolása kapcsán megjelölhető.
Amennyiben egy szakember több alkalmassági követelmény vonatkozásában kerül bemutatásra, úgy
egyértelműen el kell határolni, hogy a szakmai gyakorlat bemutatása mely alkalmassági követelmény
igazolására vonatkozik. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
Ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett, minimum 100 useres, a közbeszerzés tárgyára (SAP S/4 HANA bevezetés és a
rendszerhez kapcsolódó SAP Service Cloud bevezetés) vonatkozó referenciával.
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M.1.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé
számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, SAP S/4HANA
rendszerhez kapcsolódó SAP PO/PI implementáció referenciával.
A referenciák több szerződés bemutatásával is teljesíthetők.
M/2.) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal
rendelkezik SAP Certified Application Associate - SAP Service Cloud bevezetése tárgyában.
M.2/2. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki S/4HANA rendszerhez kapcsolódó SAP PO
bevezetése tárgyában legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.3. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki S/4HANA rendszerhez kapcsolódó IS-U
modul bevezetésében legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.4. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki S/4HANA rendszerhez kapcsolódó FI-CA
modul bevezetésében legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az M.1.1-M.1.2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az
M1.-M2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7),(9),(11), valamint 67. § (3), továbbá 140. § (9)
bekezdéseire, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
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 fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. az irányadó. A késedelmi kamatra
vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
A beszerzés saját forrásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a
magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részletesen ld. a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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
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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 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: 2022/02/25 (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: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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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A részajánlattétel, a szolgáltatások megbontása mind gazdasági, mind műszaki szempontból ésszerűtlen
volna, mert az ezzel járó többletfeladatok, koordináció, pénzügyi költség és bevétel megosztás árfelhajtó
hatású lenne.
1.Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), Kbt. 66. § (2) bek (EKR űrlap), a Kbt. 67. § (4) bek.
(EKR űrlap), valamint az ESPD dokumentumot,, továbbá a Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bek. (EKR űrlap) szerinti
nyilatkozatokat (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges).
3.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
4.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.
5.Irányadó jogszabályok: Kbt., Ptk., 321/2015. (X.30.) Korm.r., 424/2017. (XII.19.) Korm.r.
6.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös
ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére
meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
7. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által
rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy)
részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. A gazdasági szereplő írásbeli
képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre
jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által
aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
10. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja
le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában
foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat
benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
11. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].
12. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markóné Ambrus Lilla. Lajstromszám: 01279.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
15. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli
16. További információk ld. közbeszerzési dokumentumok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére 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:
2022/01/24 (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 (1541/2022)
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: Zalai Péter
Telefon: +36 309950407
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): www.ekr.gov.hu
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 17952899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://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/EKR001107902021/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/EKR001107902021/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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

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: KK BP 3 kerület Óvoda-iskola ép.energetika 00043
Hivatkozási szám: EKR001107902021
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 „Budapest oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése” című
KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosító számú projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KK BP 3 kerület Óvoda-iskola ép.energetika 00043
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

09332000-5
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3

Kiegészítő szójegyzék
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45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1035 Budapest, Szellő u. 9-11., Hrsz.: 18520/56
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 „Budapest oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Budapesti oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Budapest III. Kerületi Óvoda,
Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1035 Budapest, Szellő utca 9-11., HRSZ.:
18520/56) épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.
Tárgyi beruházás a nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését,
gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer
telepítést tartalmaz a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve
az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
A meglévő épületet 1974-ben adták át. Földszint + 2 emeletes kialakításban. Az épület iskola funkcióval
rendelkezik. Tagolt lapostetős kubussal. Jelenlegi nyílászárók fehér színű fa/műanyag szerkezetek. A külső
felületképzés házgyári panel kavicsolt külső kéreggel.
A meglévő nyílászárók, új alumínium és műanyag szerkezetű, hőszigetelt szerkezetűek lesznek kívül antracit, belül
fehér színben. A homlokzati hőszigetelő rendszer elhelyezésén kívül helyszínrajzi átalakítás nem lesz.
A gépészeti korszerűsítés tárgya a nyílt égésterű berendezések légellátásának biztosítása a fokozott légzárású
nyílászárók beépítése következtében. A kifogástalan üzemhez szükséges levegő bejuttatását a Főzőkonyha esetén
a meglévő, megmaradó, a Melegítőkonyha és a Tankonyha esetén tervezett légtechnikai rendszer végzi, gépi
elszívással és friss levegő bevezetéssel. A Főzőkonyhában található főzőüstök jelenleg kéményes üzemmódban
működnek, ezeket nyílt égésterű üzemre kell átalakítani a kéménybekötések bontásával.
A megújuló energiák hasznosítása érdekében az épület dél-nyugati tájolású lapostetőjén egy napelemes rendszer
kerül telepítésre napelem modulokból felépítve, 15°-os dőlésszöget biztosító tartókereten elhelyezve.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység:
Homlokzati nyílászárók cseréje, beépítése kapcsolódó munkáival
Műanyag: 245 db, Aluminium: 45 db (290 db) 870 m2
Lapostető hő- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival EPS 1.473 m2
Pincefödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival EPS 1.300 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Polisztirol hőszigetelő lemezzel 1.234 m2
Kőzetgyapottal 275 m2
Gépészeti korszerűsítés kapcsolódó munkáival
Az energetikai felújítás miatt a földgáz felhasználói berendezés átalakítása 1 klt
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 51,84 kWp (144 db 360 Wp napelem)
Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési
Dokumentumok, műszaki leírás tartalmaz.
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
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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.
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)
(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
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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-5.2.2-16-2016-00043
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
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. A Kbt. 41/A. §
(5) bekezdésének értelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg.
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.
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.
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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
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.
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Igazolási mód:
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 (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/
vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt
- üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya
szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
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 (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés)
származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 140.000.000,- 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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M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától 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 által aláírt rendelkezésre
állásról szóló nyilatkozat, c) adott esetben szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a
szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata megállapítható). A
párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
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, valamint
adott esetben az alkalmassági követelményen felüli többlet 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.
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 legalább:
M1.1.): 650 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát vagy
referenciákat;
M1.2.): 1100 m2 homlokzat hőszigetelése tárgyú referenciát vagy referenciákat;
M1.3) 1100 m2 lapostető hő- és vízszigetelése tárgyú referenciát vagy referenciákat;
M1.4.): legalább 38 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kivitelezése tárgyú referenciát;
AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4 pontokban előírt referenciákat 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 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.
M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.
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.
Teljesítési biztosíték: Kbt.134.§(2)bek. alapján a NVD 5 %-a
Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész
vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján a nettó VD 5 %-a.
Igényelhető előleg mértéke: – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő
összeg. Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből a vonhatja le az előleg
elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb
a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás.
Támogatási intenzit. 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, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII.
tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r.
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF)
A részletes fizetési feltételeket a 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
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
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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
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 GSZ-nek az ajánlathoz csatolni
kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti
aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
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 95 millió HUF/év, valamint 47,5 millió HUF/kár összegű kivitelezői
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás – átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő
biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának
elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. 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. és 135.§ (12) bekezdés, és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján.
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Amennyiben a szerződéstervezet VI.1. pontjában foglalt feltétel a Szerződés aláírását követő 120 napon
belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
Részletesen: a szerz.terv.-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.§ (4)-(5) bek-t.
19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi
szempontok: egyenes arányosítás;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)
22) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI
hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S
038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
23) AK tartalékkeretet nem biztosít.
24) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 3.000.000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerintátutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos
összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v.
biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás
esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz
csatolni kell.
25) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy tervdokumentáció
alapján valósul meg, tehát 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.
26) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja
azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja
a nettó 450.000 Ft/kW-ot. AK e körben a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés ’megújuló energiahasznosító bere’
munkalapon szereplő valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A
teljesítmény meghatározásánál AK a teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó
teljesítménynek.
A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján
kerül meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3. PONTBAN
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

78

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) PONT FOLYTATÁSA:
27) Helyszíni bejárás időpontja: 2022. február 10. 10:00 óra Találkozási pont: 1035 Budapest, Szellő u. 9-11.
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó
szabályok szerint írásban tegyék fel.
28). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi
eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet
alapján.
29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat.
30) 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.
31) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
32) A kivitelezést az érintett épület folyamatos rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett kell
végezni.
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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (1393/2022)
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: 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 52512700-74490
E-mail: seregi.dora@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/EKR000023012022/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/EKR000023012022/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-1113 Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000023012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50433000-9

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

82

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1113 Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata
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: DEK-1113 Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50421000-2

További tárgyak:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ telephelyei a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM Rendelet szerinti
orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálata tekintetében.
Keretösszeg: 100.343.010 Ft + ÁFA
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően nyertes
Ajánlattevő nem köteles a keretösszeget kimeríteni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt
keretösszeget nyertes Ajánlattevő kárként nem érvényesítheti Ajánlatkérővel szemben.
A közbeszerzési dokumentumokban felsorolt (éves bontásban megadott darabszámú; 19 féle eszközcsoportba
sorolt) berendezéseket az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.(III.17.) EüM rendelet, valamint az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott engedélyben meghatározottak szerint - az egyes
orvostechnikai eszközökre vonatkozó - mérési technológiák és módszerek alapján kell felülvizsgálni és mérési
jegyzőkönyvben dokumentálni.
A részletes leírást, illetve a személyi- és eszköz feltételeket, dokumentációra vonatkozó előírásokat az alábbi
hivatkozáson található honlap tartalmazza: https://ogyei.gov.hu/idoszakos_felulvizsgalat
Aki nem rendelkezik az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott időszakos
felülvizsgálat végzésére feljogosító engedéllyel az nem végezhet 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti
felülvizsgálatot.
Felülvizsgálat menete általánosságban:
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A készülék kísérő dokumentációjának ellenőrzése:
- Kezelési útmutató megléte (magyar nyelven) a készülék közelében
- Előző időszakos felülvizsgálat jegyzőkönyvének megléte
- Karbantartási és szerviz útmutató megléte (akár idegen nyelven), ha létezik
- stb.
Külzeti, szemrevételezéses vizsgálatok
- Feliratok, jelölések megléte, olvasható állapota
- Burkolatok és mechanikai biztonsági védőeszközök (fogantyúk, fedelek, törésgátlók, stb.) állapota
- A nedvesség, folyadékok, szivárgó maró anyagok, tisztító és fertőtlenítő szerek által okozott esetleges hibák,
sérülések vizsgálata
- Hálózati csatlakozó vezeték és dugasz állapota
- Egyéb csatlakozó vezetékek és elektródok állapota (pl. EKG)
- Potenciálkiegyenlítő csatlakozó és vezeték (EPH) állapota
- stb.
Villamos biztonsági vizsgálatok
- Készülék osztályozása villamos biztonság szerint (szabványi előírások figyelembevételével)
- Potenciálkiegyenlítő és/vagy védővezető átmeneti ellenállásának mérése (ha van)
- Szivárgóáramok mérése, csak a készülék normál állapotában (NC) – (föld szivárgóáram, burkolati szivárgóáram,
páciens szivárgóáram, páciens segédáram)
- Szigetelési ellenállás mérése (opcionális)
- stb.
Működési jellemzők (funkcionális) vizsgálat
- Jellemző műszeres mérések
- A berendezés üzemmódjának ellenőrzése
- Biztonsági berendezések működésének vizsgálata (ha van)
- Riasztó rendszer működésének ellenőrzése (ha van)
- A készülék általános állapota
- Akkumulátoros üzemmód ellenőrzése (ha van)
- Akkumulátor-kapacitás ellenőrzése (ha van)
- stb.
Dokumentálás
- Vizsgálati jegyzőkönyv kitöltése, aláírása
- A vizsgálati jegyzőkönyvből egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a jellemzők mért értékei alapján a
készülék megfelelő-e. Ennek érdekében meg kell adni minden mért jellemző elfogadhatósági tartományát a
jegyzőkönyv megfelelő rovatában.
- A jegyzőkönyvben közölni kell az indokot, valamint azt a tényt, hogy a további használat baleseti esetleg
életveszélyt okozhat!
- Felülvizsgálat megtörténtét igazoló öntapadós címke elhelyezése a készüléken.
- A címkének tartalmaznia kell az "4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat" megjelölést, az
ALKALMAS, IDEIGLENESEN ALKALMAS vagy a NEM ALKALMAS minősítést, a felülvizsgálatot végző cég nevét,
a jegyzőkönyv számát, a vizsgálat dátumát és érvényességi idejét, továbbá a felülvizsgálatot végző személy
aláírását.
A közbeszerzési dokumentumokban felsorolt eszközök feltüntetett darabszámai tervezett darabszámok. A
darabszámok - a selejtezés, a meghibásodás és nem megfelelőség utáni újramérések valamint a folyamatos
fejlesztés eredményeképpen - változhatnak.
Az Ajánlatkérő által használt orvostechnikai eszközökre a rendelet szerinti vizsgálatokat - az Ajánlatkérő
kapcsolattartója által meghatározott - éves ütemezésben kell elvégezni. A munka elvégzésének ellenőrzése
- az előírások szerint elkészített - jegyzőkönyvek alapján történik. A várható darabszámot a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök tervezett darabszáma összesen: 6044
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Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök tervezett darabszáma évenkénti bontásban:
KK Nagyerdei Campus
2022:1316
2023: 1501
2024: 1249
KK Kenézy Gyula Campus
2022: 624
2023: 733
2024: 621
A részletes szakmai követelményeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlat tételi lehetőséget:
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ jellemzően nem egy épület - egy szervezet felállással működik. Egy
épületben több különböző szervezeti egység található, illetve egy szervezet akár több épületben is megjelenik.
A területi megbontás az épületek nagy számát tekintve adminisztratív módon nem kezelhető számú részeket
eredményezne. A megosztás gazdasági szempontból sem indokolt. A közbeszerzés egy részben történő kiírása
biztosítja, hogy a munka egységes minőségben, egyszerűbb szervezéssel elvégezhető legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében
résztvevő szakember szakmai többlettapasztalata az M.2.) alkalmassági követelmény szerinti mérnöki
végzettség esetén 12 hónapon felül; technikusi végzettség esetén 24 hónapon felül; középfokú szakirányú
szakmunkás végzettség esetén 120 hónapon felül. (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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:
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 részletes ártáblázatot, valamint a szakember önéletrajzát tekinti a megajánl. alátám.
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)
bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése
a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
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. § (3)
bekezdésére figyelemmel, 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 alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján 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.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már
benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.
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§ szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban,
úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel 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 ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alk. megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód.
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont
alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három
évből közbeszerzés tárgya szerinti (orvostechnikai eszközök felülvizsgálati tevékenységre vonatkozó)
szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve
nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés
idejének kezdő és befejező időpontja (a teljesítés időpontját év/hónap/nap pontossággal szükséges
megadni), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, felülvizsgált eszközcsoportok megnevezése,
a szolgáltatás mennyisége, részteljesítés aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak - az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év - alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 21/A. § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján annak a szakembernek (szervezetnek)
- megnevezését,
- képzettségét illetve végzettségét igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll
akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az
önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak
kell lennie.
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A dokumentumoknak tartalmazni kell, hogy ajánlattevő a szakembereket milyen jogviszony keretében,
milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. (munkavállaló, alvállalkozó, egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony stb.)
M.3.) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján MSZ
EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszereinek - bármely nemzeti rendszerben
akkreditált - tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányát vagy a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedéseinek a leírását.
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az
alkalmassági feltételek igazolásait.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),
(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik referencianyilatkozattal/igazolással az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 évből történő szolgáltatás teljesítéséről, legalább 12 hónap időtartam alatt
folyamatosan teljesített, legalább 10 féle eszközcsoportból, legalább összesen 300 db orvostechnikai
eszköz felülvizsgálatára vonatkozó szolgáltatást igazoló referenciával.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
M.2.) ha nem von be a teljesítésbe 1 fő, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
által az időszakos felülvizsgálat végzését engedélyező határozat kiadásához szükséges szakembert.
Alkalmatlan a teljesítésbe bevont szakember, ha nem rendelkezik
- gépész, -elektromos vagy elektronikus szakirányú mérnöki végzettséggel és legalább 1 éves
orvostechnikával összefüggő szakmai gyakorlattal vagy
- technikusi végzettséggel és legalább 2 éves orvostechnikával összefüggő szakmai gyakorlattal vagy
- középfokú szakirányú szakmunkás végzettséggel és legalább 10 éves orvostechnikával összefüggő
szakmai gyakorlattal.
M.3.) ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, az ajánlattételi
határidő napján érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján
kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.
A fenti M.1.), M.2.), M.3.) feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) 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 előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a 2007. évi CXXVII. törvény 164. § (1)
bekezdés b) pontja alapján havonta gyűjtőszámlát jogosult kiállítani az ajánlat szerinti egységárak alkalmazásával.
Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő által kiállított számlát a kézhezvételt követő 60 napon belül átutalással egyenlíti
ki Vállalkozó bankszámlájára.
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A vállalkozói díj magyar forintban (HUF) kerül kiegyenlítésre. A számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1),(5) és
(6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben, valamint jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a
1997. évi LXXXIII. 9/A. § a) pontja alapján a pénztartozás teljesítésének ideje a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben
foglaltaktól eltérően 60 nap.
Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a késedelemmel érintett felülvizsgálandó eszközre vonatkozó,
megrendelt mennyiséggel felszorzott nettó egységár. Késedelmi kötbér legfeljebb 15 egybefüggő napig kerül
felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20%, alapja a hibás teljesítéssel érintett felülvizsgálandó eszközre vonatkozó
nettó vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér:
- a meghiúsulással érintett felülvizsgálandó eszközre vonatkozó nettó vállalkozói díj 15 %-a
- a teljes keretszerződés meghiúsulása esetén a keretösszeg 15%-a.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/25 (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: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-nak rendelkezései szerint
és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-nak
megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok
az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR
használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását
követeli meg.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az ajánlattevő
felelőssége.
3. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát
vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni.
4. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A
321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§ (5) bek-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, h. az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2), 66. § (6) és 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. 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.
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7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.65.§ (7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden,
a tv. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: 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.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
10. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
11. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján.
12. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában.
13. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére.
14. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16. AK a felhívás IV.2.6. pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.
17. Ajánlattevőnek csatolnia kell "DEK-1113_Ártáblázat" című dokumentumot kitöltve, cégszerűen aláírva
PDF és szerkeszthető Excell formátumban.
18. A szakember(ek) többlettapaszatlatára vonatkozó értékelési szempont tekintetében tett
megajánláshoz kapcsolódóan a szakember nevének egyértelműen megállapíthatónak kell lennie
a benyújtott ajánlatból. Elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
19. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára orvostechnikai eszközök
mérésére és/vagy felülvizsgálatra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező felülvizsgálati munkákra kiterjeszteni.
A felelősségbiztosításnak minimum 5.000.000,- forint/káresemény teljes kárértékre szóló és legalább
15.000.000,- forint/kárév kárértékre kell vonatkoznia. A felelősségbiztosításról az ajánlatban nyilatkozni
szükséges. Nyertes Ajánlattevő haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2
munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti
példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Ajánlatkérő részére. Ennek elmaradása esetén
Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére A
póthatáridő eredménytelen elteltét követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
20. Ajánlattevő köteles benyújtani az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
által kiadott időszakos felülvizsgálat végzésére feljogosító engedélyt valamennyi, a közbeszerzési
dokumentumokban szereplő eszközcsoport tekintetében.
21. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese (lajstromszám: 00717)
22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (1414/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52512700 73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000031132022/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/EKR000031132022/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-1107 NIR Analyser készülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000031132022
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:
DEK-1107 1 db NIR Analyser készülék beszerzése az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 sz. projekt keretében
A közbeszerzés tárgya 1 db NIR Analyser készülék beszerzése, ezért a beszerzés ésszerűen nem osztható részekre.
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: DEK-1107 NIR Analyser készülék beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
részére NIR Analyser készülék beszerzése beszerzésére
1 db diódasoros NIR műszer, melynél nincsenek mozgó alkatrészek, nem érzékeny a rezgésekre vagy a
hőmérsékletre, ezért a készülék alkalmas kihívást jelentő környezetekre is.
Vizsgált mintatípusok:
- Darálatlan szemek és pelletek,
- porok,
- paszták,
- zagyok,
- folyadékok
Kalibrációs csomagok:
- Feed calibration package
- Oilseed milling package
- Meat products calibration package
- Flour milling calibration package
- Flour milling extended parameters
- Oilseed milling extended parameters
Jelen eljárásban csak új termék ajánlható meg.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

95

A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és a betanítást is (min 3
fő számára, 2 munkaórában).
A részleteket a műszaki leírás 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.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában – 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
x Minőségi kritérium – 1 1. Elemzési idő, másodperc (min. 6 másodperc – max.10 másodperc) 5
2 2. Elemzett mintaterület nagysága, cm (min. 90 cm – max. 108 cm) 5
3 3. Elemzett minta rétegvastagsága, cm (min. 2 cm – max. 4 cm) 5
4 4. Teljes körű jótállás időtartama, hónap (min. 12 hónap - max. 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 sz. projekt
II.2.14) További információ:
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó
és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1-4. minőségi értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.
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)
bekezdésében és Kbt. 62. § (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.
Igazolási mód:
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 előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. §-ra
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania, közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 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.
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.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
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. §,14. §,16. §-a 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 az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását. 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.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 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: Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek
teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben
Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a
formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (1) bek. a) pont
alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből közbesz. tárgya (laboratóriumi műszer) szerinti szállításainak ismertetését, az arra vonatkozó
referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint
(min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya,
az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető
legyen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a referenciaigazolásban
csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a
korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65.§
(5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére
alkalmazható. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban 1 db eszköz kerül beszerzésre, így
Ajánlatkérő nem képes a mennyiségre vonatkozóan a Kbt. 65.§ (5) bek. szerinti százalékos viszonyítást
alkalmazni. Emiatt Ajánlatkérő a referencia követelményt az ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan írta
elő.
A referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén ajánlattevő azt forintra számolja át
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő
a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M1.) A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek,
a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített laboratóriumi műszer szállítására
vonatkozó legalább 14 800 000 Ft értékű referenciával.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
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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:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, kifizetés,elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő részszámlázási
lehetőséget nem biztosít.
Ajánlattevő a teljesítésigazolás alapján utólag jogosult számlát kiállítani. A számla kiegyenlítésére magyar
forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű telj. ig.-t követően, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek., és a szerződéstervezetben
foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől 30 napon belül. A vételár kifizetése a II.2.13) szerinti támogatásból
történik a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. szerint.
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, max. 15 %. Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 20 %-a. A kötbér és
jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított legalább 12 hónapra jótállást vállal. (Ajánlattevő értékelési szempontra
tett megajánlása szerint.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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
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IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/24 (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: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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.
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 az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatók be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy
aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
5. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A
321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§ (5) bek-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, h. az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban
levő változásbejegyzési eljárásról.
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7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.65.§(7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden,
a tv. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: 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.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását
(Kbt.35.§)
10. Kbt. 41/A§ (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem
áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B§
(2) bek alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó
követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”, a kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” formátumban kell benyújtani.
11. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§(4)
bek-e szerinti összes adatot.
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
14. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt.81.§ (4) (5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtartartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30
nap értendő.
17. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az aláírt ártáblázatot, valamint a megajánlott termék
fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus magyar
nyelvű fordítását vagy Ajánlattevő által a termékről összeállított ábrás ismertetőt), amelyből Ajánlatkérő
meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely terméket ajánlotta meg és megfelel-e a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak.
A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a
konkrét típusmegjelölést, a származási helyet és a gyártót.
19. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Juhászné Tóth Erzsébet
(lajstromszám: 01161)
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: 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:
2022/01/24 (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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Eötvös Loránd Tudományegyetem (1265/2022)
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: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matisz Gabriella
Telefon: +36 14116500
E-mail: matisz.gabriella@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
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/EKR000016472022/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/EKR000016472022/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 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: Analitikai és szerkezetkutatási műszerek beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000016472022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38433000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai és szerkezetkutatási műszerek beszerzés”
1. rész: NMR mágnes és automata mintaváltó (opció: NMR spektrométer mérőképességének fejlesztése)
2. rész: Ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográffal összekapcsolható repülési idő tömegspektrométer HDX
egységgel
A Szint+ kiválósági program közvetlen céljához az ELTE TTK szintetikus kapacitásának fejlesztési és bővítési
folyamataihoz kapcsolódik az analitikai és szerkezeti elemzési lehetőségeket biztosító tömegspektrométer,
valamint az NMR készülékhez tartozó mágnes, automata mintaváltó beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: NMR mágnes és automata mintaváltó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE TTK Kémiai
Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai és szerkezetkutatási műszerek beszerzés”
500 MHz-es NMR spektrométer felújítása:
1 darab NMR spektrométer konfiguráció, ami tartalmaz (A) egy 11.74 Tesla terű, aktív árnyékolású, szupravezető
NMR mágnest, (B) egy automata mintaváltó egységet oldatminták cseréjére.
A részegységeknek kompatibilisnek kell lenniük a meglevő 500 MHz-es Bruker Avance-III spektrométerrel és az azt
vezérlő Windows 7 operációs rendszeren működő TopSpin 3.5 vezérlőszoftverrel.
Valamennyi fent felsorolt részegység legyen kompatibilis az 500 MHz-es Bruker Avance-III spektrométerrel.
(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: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a projekt záró határideje módosul,
a szerződés időtartama egy alkalommal legfeljebb 45 naptári nappal, legkésőbb 2022. szeptember 14.
napjáig meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerint legalacsonyabb ár szerint történik.
Ajánlatkérő számára a meglévő eszközzel való megfelelő kompatibilitásra tekintettel kizárólag a műszaki leírásban
meghatározott áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem
szolgálják.
Folytatás II.2.7)
AK a szerződés időtartamaként 150 naptári napot ért azzal, hogy a teljesítésnek legkésőbb 2022. július 31. napjáig
meg kell történnie.
II.2.1)
Elnevezés: Kompakt nagyfelbontású LC-MS rendsz. HDX egységgel
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE TTK Kémiai
Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
UHPLC-TOF-MS
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Alkalmazási terület: Poláris szerves vegyületek, peptidek és fehérjék tisztaságvizsgálata és nagy pontosságú
molekulatömeg-meghatározása.
Részei: Egy darab kompakt felépítésű, asztali repülési idő tömegspektrométer, egy darab folyadékkromatográfiás
rendszerrel, valamint adatfeldolgozó munkaállomással.
HDX rendszer
Alkalmazási terület: Tömegspektrométerrel on-line kapcsolva alkalmas fehérjék magasabb rendű szerkezeti
jellemzésére pepszines emésztéssel kombinált, hűtés mellett történő folyadékkromatográfiás elválasztással és a
mérési eredmények szoftveres feldolgozásával.
Részei: Egy darab kompakt felépítésű, nano áramlási sebességet és magas működési nyomást egyaránt
támogató, folyadékkromatográfiás rendszer HDX (hidrogén/deutérium cserés) egységgel és adatfeldolgozó
munkaállomással.
A HDX rendszer legyen közvetlenül kapcsolható egy Waters Select Series Cyclic IMS tömegspektrométerhez is, a
vezérlés, adatgyűjtés és adatfeldolgozás történhessen ezen tömegspektrométer adatgyűjtő munkaállomásáról is,
ionmobilitás mód esetén is.
(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 Off-axis ion-guide megléte: Beépített off-axis ionvezető, mely lehetővé teszi a
semleges részecskék aktív eltávolítását az ionforrás utáni és a TOF előtti részben (igen/nem) 10
2 Ionforrás elrendezése: Kétszeresen 90°-os “off-axis” ionforrás, amely lehetővé teszi a nem ionizálódó
részecskék kiszűrését a készülékből (igen/nem) 10
3 Adatbázis alapú szoftver: A szoftver relációsadatbázis alapú, megfelel az elektronikus rekordokra
vonatkozó GLP szabályozásnak (igen/nem) 10
4 Kalibrálóanyag ionforrásba juttatási lehetősége: Másodlagos kapillárissal referencia anyag juttatható az
ESI forrásba a nagyobb tömegpontosság érdekében. (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a projekt záró határideje módosul,
a szerződés időtartama egy alkalommal legfeljebb 45 naptári nappal, legkésőbb 2022. szeptember 14.
napjáig 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
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempint szerint
történik.
Folytatás II.2.5):
(Értékelési szempont – súlyszám – értékelési módszer)
1. Összesen nettó ajánlati ár – 60 – fordított arányosítás
2. Off-axis ion-guide megléte: Beépített off-axis ionvezető, mely lehetővé teszi a semleges részecskék aktív
eltávolítását az ionforrás utáni és a TOF előtti részben (igen/nem) – 10 – Pontozás
3. Ionforrás elrendezése: Kétszeresen 90°-os “off-axis” ionforrás, amely lehetővé teszi a nem ionizálódó részecskék
kiszűrését a készülékből (igen/nem) – 10 – Pontozás
4. Adatbázis alapú szoftver: A szoftver relációsadatbázis alapú, megfelel az elektronikus rekordokra vonatkozó GLP
szabályozásnak (igen/nem) – 10 – Pontozás
5. Kalibrálóanyag ionforrásba juttatási lehetősége: Másodlagos kapillárissal referencia anyag juttatható az
ESI forrásba a nagyobb tömegpontosság érdekében. A referenciaanyag pontos tömegének ismeretében a
szoftver automatikusan képes utána állítani a minta ESI kapillárison érkező molekulák tömegét, a nagyobb
tömegpontosság érdekében. (igen/nem) – 10 – Pontozás
Folytatás II.2.7)
AK a szerződés időtartamaként 150 naptári napot ért azzal, hogy a teljesítésnek legkésőbb 2022. július 31. napjáig
meg kell történnie.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése,
valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá.
Irányadó a Kr. 1-7. §-a.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok
további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában
foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11)
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bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész esetén az
Ajánlattevőnek a Kr.1. § (1) bekezdése és 21. §-a szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével
történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész
α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott
ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített
(az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, 72 hónapban
megkezdett) legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását megjelölve:
a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap),
a szerződést kötő másik felet (név és székhely),
a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen
az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető
legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. A Kr. 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az
esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában
olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett
együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást
megindító felhívás feladásától számított 36 hónapban teljesített referenciát az alábbiak szerint:
- az 1. közbeszerzési részben: 1 db 500 MHz-es NMR spektrométer és/vagy más terű, szupravezető
mágneses NMR berendezés szállítása;
- a 2. közbeszerzési részben 1 db repülési idő tömegspektrométer és/vagy egyéb tömegspektrométer
szállítása
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
1. rész:
AT 1 db számla benyújtására jogosult. AK előleget biztosít. Az előleg mértéke 30%.
2. rész:
AT 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. AK előleget nem biztosít.
Valamennyi közbeszerzési részben:
Kötbérek: Ptk 6:186. § (1),
Késedelmi: a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a, de legfeljebb 20 %
Meghiúsulási: nettó szerződéses ellenérték 30%-a
Részletesen 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
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK a Szintetikus kémia és biokémia kapacitását elősegítő kiválósági program (Szint+) tárgyú
projekt keretében valósítja meg a tárgyi beszerzéseket. A projekt zárásának határideje 2022. július 31.
A beszerzés tárgya speciális berendezés, amelynek szakszerű üzembe helyezése (installálása) hosszú
időt vesz igénybe, amelynek meg kell történnie a projekt zárásáig. Tekintettel erre AK a Kbt. 81. § (10)
bekezdése alapján gyorsított eljárást alkalmaz.
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:
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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: /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: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a
tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.
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. További információk részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban (KD)
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció
elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az
ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és
57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
12. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
13. Ajánlattevőnek (AT) (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b)
pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni (közbeszerzési
részenként külön-külön )
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14. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített
Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
15. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
a. Elektronikus űrlapok
i. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
ii. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
iii. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
iv. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
v. Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is –
EEKD is)
vi. Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. (Kapacitás nyújtó szervezetek bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges
tartalommal is – EEKD is)
vii. Nyilatkozat üzleti titokról
viii. Adott esetben nyilatkozat fordításról
ix. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
b. Az ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok:
i. Részletes ártáblázat (cégszerű aláírással ellátva)
ii. A megajánlott termék műszaki leírása / műszaki adatlapja
iii. A megajánlott termék termékismertetője és/vagy gyártói adatlapja (magyar és/vagy angol
nyelven) Valamennyi közbeszerzési rész esetén a termékimertetőnek/gyártói adatlapnak olyan
részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelőség
egyértelműen megállapítható legyen. A 2. közbeszerzési rész esetén a termékismertetőnek/gyártói
adatlapnak egyértelműen tartalmaznia kell azon információkat, amely alapján AK ellenőrizni tudja,
hogy a megajánlott termék valóban rendelkezik-e az értékelési szempontok körében vállalt műszaki
többlettartalommal.
iv. Nyilatkozat egyenértékűségről
v. Aláírási címpéldány, aláírás minta Ajánlattevő, illetve adott esetben alvállalkozó és/vagy a kapacitást
nyújtó szervezet részéről
vi. Adott esetben a változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás.
vii. Adott esetben meghatalmazás
viii. Adott esetben - Közös ajánlattételről szóló megállapodás
ix. Adott esetben - Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdése alapján
x. Adott esetben nyilatkozat üzleti titok indokolásáról.
16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben
nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
17. Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára a gyártó által elismert
magyarországi szakszervízzel kell rendelkeznie, amelyről a nyilatkozik a szerződés aláírásával egyidejűleg,
illetve bemutatja azt ezt igazoló dokumentumot (Gyártó által kiállított nyilatkozat, vagy gyártóval kötött
megállapodás, vagy egyéb igazoló dokumentum). Amennyiben AT nem igazolja megfelelően (adott
esetben póthatáridő biztosításával) a szerződéskötési feltételt, azt AK a szerződéskötés megtagadsának
minősíti.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc.
és munkajogi rendelkezések írnak elő.
20. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
21. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
22. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével,
használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
23. IV.2.6) pont: AK az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.
24. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Bódis Rita Gabriella, 01164
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:
2022/01/24 (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
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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Gyulai Református Egyházközség (26396/2021)
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: Gyulai Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: 19979993104
Postai cím: Petőfi Tér 4 10
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baráth János
Telefon: +36 66362019
E-mail: gyula@reformatus.hu
Fax: +36 66362019
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyularef.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/EKR001696082021/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/EKR001696082021/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: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magvető Ref. Ált. Isk. és Óvoda fejl.
Hivatkozási szám: EKR001696082021
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 gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvoda fejlesztése című projekt kivitelezése a műszaki
dokumentáció alapján. Részletesen a II.2.4) pontban.
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: Magvető Ref. Ált. Isk. és Óvoda fejl.
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: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Hajnal utca 7. hrsz.: 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvoda fejlesztése című projekt kivitelezése.
A projekt keretében megvalósul a meglévő iskolaépület bővítése, személyfelvonó létesítése. A bővítés K-i
irányban egy
tornatermet, öltözőblokkot, továbbá tanári helyiségeket tartalmazó épületszárnnyal valósul meg. Az új
épületszárny és a
meglévő oktatási épület közötti kapcsolat egy aulát, lépcsőházat és személyfelvonót tartalmazó épületrészen
keresztül biztosított. A tornacsarnok 37,58 m x 23,80 m alaprajzi befoglaló méretű, földszintes, vasbeton
pillérvázas, acél rácsostartó tetőszerkezettel és szendvicspanel héjazattal készül. A tornacsarnok 23 m fesztávval
épül. A tornacsarnok nyugati homlokzata mentén létesül a 32,95 m x 11,68 m befoglaló méretű, földszint +
emelet beépítésű, kiszolgáló helyiségeket és tanári helyiségeket tartalmazó épületrész hagyományos szerkezettel,
félnyeregtetővel, szendvicspanel héjalással. Az összekötő épületrész (aula) 14,45 m x 16,64 m befoglaló méretű,
hagyományos szerkezetű, részben magastetős, részben lapostetős, földszint + emelet + tetőtér beépítésű, a
gépészeti épületrész 9,96 m x 8,38 m befoglaló méretű, földszint + emelet beépítésű, hagyományos szerkezetű,
lapostetős.
Az épületegyüttes hasznos alapterülete 4577 m2.
A tornacsarnokban megvalósuló kombinált hűtő/fűtő és befúvó/elszívó rendszer légszállítási kapacitása 5000 m3/
h.
A projekt keretében megvalósul egy 300 adagos melegítőkonyha konyhatechnológia telepítéssel.
A projekt keretében megvalósul 40 db talajszonda építése.
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A létesítendő padlófűtéssel épített terület nagysága: 1859 m2.
(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 M2.1. pont szerinti személyi állomány (szakember) rendelkezik-e legalább 22m
vagy nagyobb fesztávolságú csarnok építési szakmai tapasztalattal (igen/nem) 7
2 M2.1. pont szerinti személyi állomány (szakember) rendelkezik-e legalább 1000 m2 padlófűtés építési
szakmai tapasztalattal (igen/nem) 7
3 Organizációs terv minősége 8
4 Megvalósítási ütemterv minősége 8
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: 16 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.2.7) pont szerinti időtartam 16 hónap vagy hamarabbi bekövetkezése esetén legkésőbb 2023. 06. 30.
A III.2.2) PONT FOLYTATÁSA: AK szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes AT-nek a szerződéskötés
időpontjára rendelkeznie kell magasépítésre vonatkozó, érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű
OHSAS 18001, vagy MEBIR 14001) munkahelyi egészségvédelemi és biztonság irányítási rendszerrel, azt
köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
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Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell magasépítésre és mélyépítésre is vonatkozó,
érvényes ISO 50001:2018 (vagy azzal egyenértékű) energiagazdálkodási irányítási rendszerrel, azt köteles a
szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (3) bek. szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő energiagazdálkodási
irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont
tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az
ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
(EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pontja szerinti iratok benyújtása
az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § szerinti felhívás nélkül benyújtott
iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a
bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni. Ajánlattevőnek
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez,
a Kbt 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is
be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok
és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) 1-7.
§-aira is. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint
12-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §- a alapján
az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15.§ (2) -ben meghatározottak szerint az ajánlattevő azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X. 30.) Korm.
rendelet 8.-16. § szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha: nem rendelkezik a 322/2015. évi (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a kamarai tagságról szóló
igazolást kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagságigazolás a kamarai nyilvántartásában
megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem
szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.,
valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy
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az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes
információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek
igazolni:
P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó
három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (épületek és ezekhez kapcsolódó
létesítmények kivitelezése és/vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK az alkalmassági feltétel
igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek.
és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását
megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti
(épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése és/vagy felújítása) általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 200 000 000 Ft összeget.
A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel,
így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bek.
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.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az
előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban
megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be
nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján
az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai
alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész
„α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az EEKD-t az EKR-ben
(elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az
alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát következőképp szükséges igazolnia:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 5 évén belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés
alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését és székhelyét, a referenciamunka megnevezését és mennyiségét, a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő
kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági
követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést
is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására
szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való
megfelelés egyértelműen megállapítható
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legyen. Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy
nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építés beruházás tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell
azoknak a
szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Minden esetben csatolni kell a szakemberek által
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai
névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban. A felelős
műszaki vezető pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz
csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű
másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó
kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek
teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
Ebben az esetben a végzettség igazolása nem szükséges. Az építőmester szakmérnök és minőségügyi
szakmérnök szakemberek esetén csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentumot is egyszerű
másolatban. Az ajánlatban megnevezett szakember szakmai tapasztalatát a szakember által saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzban szükséges megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
65. § (7), (9), (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5
éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített az alábbiaknak
megfelelő referenciával:
-legalább 1 db 1500 m2 hasznos alapterületű épület komplett építésére és/vagy komplett felújítására
vonatkozó referenciával, amely magában foglalta több személy szállításra alkalmas személyfelvonó
beépítését,
- legalább 1 db minimum 3750 m3/h légszállítási kapacitású kombinált hűtő/fűtő és befúvó/elszívó
rendszer telepítési referenciával,
- legalább 1 db 220 adagos melegítőkonyha- vagy konyhatechnológia telepítési referenciával,
- legalább 30 db talajszonda építési referenciával.
Az alkalmassági feltétel legfeljebb 4 db referenciával teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1. Egy fő szakember, 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. Egy fő építőmester szakmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik minimum 36 hónap
magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal.
M2.3 Egy fő minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik minimum 36 hónap
magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, de egy pozícióra csak egy szakember jelölhető meg.
Az M.1. – M.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, melyek kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az
előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény,
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
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igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni
kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, 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. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
– a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd
megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. §
szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új
építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben: legalább 300 millió Ft/év és legalább 150
millió Ft/káresemény.
2. Előleg: a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződésben foglalt ellenszolg. 30%-áig biztosított. Előleg igénylése
esetén AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását követő
15 napon belül kifizeti. Az előleg az utolsó két részszámlában és a végszámlában egyenlő részekben kerül
elszámolásra.
Számlázási lehetőségek: az AT-nek az előlegszámla, 8 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége.
A részszámlák benyújtására vonatkozó készültségi fokot a nyertes ajánlattevő a saját maga jogosult meghatározni
az alábbiak figyelembe vétele mellett:
- Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható
be a teljesítéssel arányosan.
- A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított értékének 80%-ánál.
A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: ajánlatkérő általi teljesítés igazolást követően a
Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135 . § (3) bek., 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § szerint utófinanszírozással.
Pénznem: HUF. Végszámla benyújtása feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák
kifizetésének feltétele a teljesítésigazolás kiállítása. Finanszírozás.: EGYH-EKF-20-P-0039. A támogatás intenzitása
100 %. AK tartalékkeretet nem határoz meg.
3. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában
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foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség
kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási idő: Ajánlatkérő 60 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő.
4. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra
késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi
kötbér mértéke a a késedelemmel érintett munkarészekre vonatkozó nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes
munkanap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 15 %-a. A késedelmes
teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. A szerződés szerinti
nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés
elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának vagy az attól való elállásnak joga.
5. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Ajánlattevő felelős,
Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy
késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A II.2.14) PONTBAN.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

123

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: 2022/02/25 (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: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében és a 424/2017
(XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak 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:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata
során Ajánlatkérő
megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági
ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész egységet alkot, így a megvalósíthatóságot
nehezítené, illetve ellehetetlenítené a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a
tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkarészekre
való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben
rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az
anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről
stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a
kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket
és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen
történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság
nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása stb.) a költségek
emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel
és kivitelezéssel lehet biztosítani.
1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
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2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi
képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó
rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
7) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell.
6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak
megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.
9) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az Ajánlattételi
felhívásban foglalt időpontig.
10) Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. A Kbt. 66.
§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
11) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás
feladásának időpontjában hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
12) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a
pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit.
13) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 60 nap.
14) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is
kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
15) Több változatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség.
16) Ajánlati biztosíték: 8 000 000 Ft. Befizetés Kbt. 54. § (2) bek. szerint vagy az ajánlatkérő fizetési
számlaszáma: 10918001-00000021-04740086. Igazolás: a befizetési igazolás másolatának, bankgarancia
vagy készfizető kezességvállalás esetében a szerződés eredeti vagy hitelesített másolati példányának
ajánlatban való benyújtásával.
17) Helyszíni bejárás: az ajánlati felhívás megjelenését követő 3. munkanapon 10 órától a helyszínen
találkozva. A helyszíni bejáráson AK konzultációt nem tart, a felmerült kérdéseket írásban kell AK részére
megküldeni az EKR rendszeren keresztül a kiegészítő tájékoztatás kérésre irányadó szabályok szerint.
18) Értékelés módszere: ár fordított arányosítás, szakemberek abszolút értékelési módszer, organizációs
és ütemterv esetén AK a KD-ban részletesen meghatározott és kifejtett szempontok alapján vizsgálja és
pontozza az organizációs és ütemtervet 0-100 pontskálán, majd a kapott pontszám felszorzásra kerül az
értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. vonatkozó
szakasza 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:
2022/01/24 (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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Ipoly-Völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (0917/2022)
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: Ipoly-Völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Nemzeti azonosítószám: 30424955112
Postai cím: Rákóczi Út 69
Város: Ludányhalászi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3188
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Andrea
Telefon: +421 903503844
E-mail: papp.andi31@gmail.com
Fax: +36 36456200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ludanyhalaszi.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/EKR000003612022/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/EKR000003612022/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: Konyhai eszköz- és buszbesz IpOLD pályázatban 2022
Hivatkozási szám: EKR000003612022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39314000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ipari és kisgépek, valamint bútorok és konyhai felszerelések beszerzése, illetve 2 db kisbusz beszerzése az
Ajánlatkérő számára 15
helyszínen (Magyarország és Szlovákia):
Magyarország: Endrefalva, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Piliny, Rimóc,
Szalmatercs,
Szécsényfelfalu
Szlovákia: Bussa (Busince), Kalonda, Óvár (Olovány), Panyidaróc (Panické Dravce), Tőrincs (Trenc)
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: Nagygépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313,SK03 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz Megnevezés Mennyiségi egység
Endrefalva:
1. Elektromos melegen tartó pult 1 db
2. Mosogatógép 1 db
3. Gázzsámoly 1 db
4. Kombinált tűzhely 1 db
5. Ipari rozsdamentes hűtőszekrény 1 db
Nógrádszakál:
6. Hűtőszekrény 1 db
Óvár:
7. Mosogatógép 1 db
Ludányhalászi:
8. Mosogatógép 1 db
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9. Mosogatógép 1 db
10. Nagykonyhai mosogató 1 db
11. Hűtőszekrény 1 db
Nagylóc:
12. Villany zsámoly 2 db
13. Villanysütő 3 rekeszes 1 db
Nógrádmegyer:
14. Hűtőszekrény 1 db
15. Fagyasztóláda 1 db
16. Gázzsámoly 1 db
17. Étel melegentartó 1 db
Nógrádsipek:
18. Gőzüzemű főzőüst (gáz üzemelésű) 1 db
19. Kombi gőzpároló 1 db
20. Burgonyakoptató 1 db
21. Burgonyakoptató állvány 1 db
22. Digitális tányérmosogató gép 1 db
Panyidaróc:
23. Mosogatógép 1 db
24. Hűtőszekrény 1 db
25. Gáz-villanysütő 1 db
Piliny:
26. Hűtőszekrény 1 db
27. Fagyasztóláda 1 db
Rimóc:
28. Elektromos főzőüst 1 db
29. Gázzsámoly 1 db
30. Gázüzemű buktatható serpenyő 1 db
Kalonda:
31. Elektromos sütő 1 db
32. Gáz főzőlap 1 db
33. Mosogatógép 1 db
34. Hűtőszekrény 1 db
35. Fagyasztó 1 db
36. Páraelszívó 1 db
Szalmatercs:
37. Hűtőszekrény 1 db
Szécsényfelfalu:
38. Hűtőszekrény 1 db
Tőrincs:
39. Mosogatógép 1 db
40. kombinált tűzhely 1 db
41. Hűtőszekrény 1 db
42. Fagyasztó 1 db
43. Páraelszívó 1 db
Bussa:
44. villanytűzhely 1 db
45. Kombi gőzpároló-hőlégkeveréses sütő/konvektomat 1 db
46. Teleszkópos folyamatos mosogatógép 1 db
47. elektromos statikus sütő ventilációval (3 ajtós) 1 db

129

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

130

48. gázüzemú főzőzsámoly 1 db
49. profi gáztűzhely sütővel 1 db
50. ipari rozsdamentes hűtőszekrény 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
II.2.1)
Elnevezés: Kisgépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313,SK03 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz Megnevezés Mennyiségi egység
Endrefalva:
1. Kávéfőző gép 1 db
2. Mikrohullámú sütő 1 db
Nógrádszakál:
3. Gofrisütő 1 db
4. Melegszendvics sütő 1 db
5. Kenyérpirító 1 db
6. Vízforraló 1 db
7. Mikrohullámú sütő 1 db
8. Kávéfőzőgép 1 db
Óvár:
9. Univerzális konyhai robotgép tartozékokkal 1 db
Ludányhalászi:
10. Egyetemes konyhagép 1 db
11. Habverő segédgép 1 db
12. Húsdaráló 1 db
13. Mikrohullámú sütő 3 db
14. Kávéfőzőgép 2 db
Nagylóc:
15. Botmixer 1 db
16. Egyetemes konyhagép 1 db
17. Daráló 1 db
18. Dagasztó 1 db
Nógrádmegyer:
19. Ipari húsdaráló 1 db
20. Kiskonyhai szeletelő 1 db
21. Mikrohullámú sütő 1 db
Nógrádsipek:
22. Húsdaráló 1 db
Panyidaróc:
23. Konyhai robotgép 1 db
Szalmatercs:
24. Gofrisütő 1 db
25. Melegszendvics sütő 1 db
26. Kenyérpirító 2 db
27. Vízforraló 2 db
28. Mikrohullámú sütő 2 db
Szécsényfelfalu:
29. Mérleg 1 db
Bussa:
30. Konyhai robotgép 1 db
31. Húsdaráló a robotgéphez 1 db
32. 30l tartalék tál tartozékokkal 1 db
33. Elektromos zöldségszeletelő 1 db
34. nagykonyhai asztali fritőz 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(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
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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
II.2.1)
Elnevezés: Étkező bútorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ludányhalászi:
1. Étkezőasztal 8 db
2. Étkező szék 32 db
Kalonda:
3. Sarok konyhaszekrény felső rész beépített páraelszívóval 1 db
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4. Sarok konyhaszekrény-tárolóbútor 1 db
Tőrincs:
5. Étkező szék 60 db
6. Asztal 12 db
Szécsényfelfalu:
7. Szék 200 db
8. Asztal 25 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkolát miatt lsd: II.2.14.
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai felszerelések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
39220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313,SK03 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz Megnevezés Mennyiségi egység
Endrefalva:
1. Főző- és tároló edény 6 db
2. Evőeszközkészlet 5 db
3. Fazék készlet 1 db
4. Abrosz 25 db
5. Székhuzat 200 db
Nógrádszakál:
6. Főző- és tároló edény 3 db
7. Főző- és tároló edény 1 db
8. Evőeszköz készlet 2 db
Óvár:
9. Rozsdamentes edény 2 db
10. Rozsdamentes edény 2 db
11. Rozsdamentes edény 2 db
12. Rozsdamentes edény 1 db
13. Rozsdamentes edény 2 db
14. Rozsdamentes edény 2 db
15. Merőkanál 2 db
16. Merőkanál 2 db
17. Tésztaszűrő 1 db
18. Tésztaszűrő 1 db
19. Levesestál 3 db
20. Tepsi 3 db
21. Drótos habszedő 1 db
Ludányhalászi:
22. Lábas fedővel 1 db
23. Magas lábas fedővel 1 db
24. Tányér 160 db
25. Tányér 160 db
26. Tányér 160 db
27. Tányér 60 db
28. Tányér 60 db
29. Evőkés 220 db
30. Evőkanál 220 db
31. Evővilla 220 db
32. Pohár 160 db
33. Pohár 160 db
34. Levestál 30 db
35. Levesestál 10 db
36. Kispecsenyés 30 db
37. Nagypecsenyés 30 db
38. Leves szedőkanál 30 db
39. Pecsenyés tál kanál 40 db
40. Pecsenyés villa 40 db
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41. Kenyérkosár 30 db
42. Szervízkocsi 1 db
43. Merőkanál 5 db
44. Merőkanál 5 db
45. Merőkanál 5 db
46. Merőkanál 5 db
47. Műanyag tálca 40 db
48. Csontozókés 5 db
49. Csontozókés 5 db
Nógrádmegyer:
50. Kézi zöldséghámozó 1 db
51. Késkészlet 1 db
52. Fazék 1 db
53. Lábas 1 db
54. Evőkanál 200 db
55. Evővilla 200 db
56. Evőkés 200 db
57. Tányér 200 db
58. Tányér 200 db
59. Tányér 200 db
60. Vizes pohár 200 db
Nógrádsipek:
61. Fazék fedővel 1 db
62. Fazék fedővel 1 db
63. Főzőedény fedővel 1 db
64. Főzőedény fedővel 1 db
65. Főzőedény fedővel 1 db
66. GN 1/1 edény 6 db
67. GN 1/1 edény 6 db
68. GN 1/1 edény 6 db
69. GN 1/1 edény 6 db
70. GN 1/1 fedő 10 db
71. GN 1/2 edény 6 db
72. GN 1/2 edény 6 db
73. GN 1/2 edény 6 db
74. GN 1/2 fedő 6 db
75. teás kanál 100 db
76. villa 100 db
77. kanál 100 db
78. kés 100 db
79. villa 100 db
80. pohár 100 db
81. tányér 100 db
82. tányér 100 db
83. tányér 100 db
Panyidaróc:
84. Fazék 1 db
85. Fazék 1 db
86. Fazék 1 db
87. Fazék 1 db
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88. Fazék 1 db
89. Fazék 1 db
90. Serpenyő 1 db
91. Teflon serpenyő 1 db
92. Kanál 120 db
93. Villa 120 db
94. Kés 120 db
95. Levesestál 15 db
96. Szedőkanál 15 db
97. Pohár 120 db
98. Pohár 120 db
99. Borospohár 120 db
100. Mélytányér 120 db
101. Lapos tányér 120 db
102. Kistányér 120 db
103. Kiskanál 120 db
104. Kávés csésze 120 db
Piliny:
105. Badella 6 db
106. Lábas fedővel 2 db
107. Lábas fedővel 2 db
108. GN 2/1 Tepsi 6 db
Kalonda:
109. Kanál 80 db
110. Villa 80 db
111. Kés 80 db
112. Levesestál 10 db
113. Szedőkanál 10 db
114. Pohár 80 db
115. Pohár 80 db
116. Borospohár 80 db
117. Mélytányér 80 db
118. Lapostányér 80 db
119. Kistányér 80 db
120. Kiskanál 80 db
121. Kávéscsésze 80 db
122. Pecsenyéstál 10 db
123. Fazék 2 db
124. Fazék 2 db
125. Serpenyő 3 db
126. Fakanál kicsi 5 db
127. Fakanál nagy 5 db
128. Késkészlet 2 db
129. Szűrőkanál 2 db
130. Keverőtál 1 db
131. Tésztaszűrő 1 db
Szalmatercs:
132. Fazék készlet 1 db
133. Lábas készlet 1 db
134. Evőeszközkészlet 100 db-os 1 db
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Szécsényfelfalu:
135. Abrosz 25 db
136. Székhuzat 200 db
137. GN 1/1 edény 10 db
138. GN 1/1 edény 5 db
139. GN 1/1 edény 10 db
140. GN 1/1 edény 5 db
141. GN 1/1 edény 5 db
142. GN 1/1 edény 5 db
143. GN 1/2 edény 5 db
144. GN 1/3 edény 5 db
145. GN 1/3 edény 5 db
146. GN 1/4 edény 5 db
147. GN 1/4 edény 5 db
148. GN fedő 1/1 55 db
149. GN fedő 1/2 25 db
150. Chafting edény (leveshez) 2 db
151. Chafting edény 5 db
152. Tálca 36 db
153. Jénai levesestál 36 db
154. Pohár 500 db
155. Pohár 500 db
156. Pohár 400 db
157. Badella 6 db
Tőrincs:
158. Fazék 1 db
159. Fazék 1 db
160. Fazék 1 db
161. Fazék 1 db
162. Fazék 1 db
163. Fazék 1 db
164. Kanál 120 db
165. Villa 120 db
166. Kés 120 db
167. Levesestál 15 db
168. Szedőkanál 15 db
169. Pohár 120 db
170. Pohár 120 db
171. Borospohár 120 db
172. Mélytányér 120 db
173. Lapos tányér 120 db
174. Kistányér 120 db
175. Kiskanál 120 db
176. Kávés csésze 120 db
Bussa:
177. mélytányér 250 db
178. lapostányér 250 db
179. gyémátbevonatos késélező 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai elszívó és klímaberendezések
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39141500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország és Szlovákia
karakterkorlát miatt lsd: VI.1.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Piliny:
1. Klíma berendezés 1 db
2. Klíma berendezés 1 db
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3. Konyhai elszívórendszer 2 db
Rimóc:
4. Kétmodulos kompakt elszívőernyő hővisszanyerővel 1 db
5. Befúvóventillátor 1 db
6. Szűrő a elszívó ventilátorhoz 1 db
7. Elszívó ventilátor 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása.
(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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.14.
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
II.2.1)
Elnevezés: Kisbusz beszerzés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34114400-3
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab 9 személyes kisbusz szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az
eljárást megindító
felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő kizárólag új járművet fogad el, ami alatt azt
érti, hogy a jármű
forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azt tesztjárműként korábban nem használták. A
beszerzendő járműnek közúti
közlekedésre alkalmasnak, forgalomba helyezhetőnek kell lennie, azaz az ajánlat tárgyát képezi a jármű üzembe,
valamint forgalomba
helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A járművet forgalomba
helyezve kell átadni. A
jármű műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok
listáját a műszaki
leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: karakterkorlát miatt lsd: II.2.13
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II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
II.2.1)
Elnevezés: Kisbusz beszerzés
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab 9 személyes kisbusz szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az
eljárást megindító
felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint. Ajánlatkérő kizárólag új járművet fogad el, ami alatt azt
érti, hogy a jármű
forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azt tesztjárműként korábban nem használták. A
beszerzendő járműnek közúti
közlekedésre alkalmasnak, forgalomba helyezhetőnek kell lennie, azaz az ajánlat tárgyát képezi a jármű üzembe,
valamint forgalomba
helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A járművet forgalomba
helyezve kell átadni. A
jármű műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok
listáját a műszaki
leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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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: karakterkorlát miatt lsd: II.2.13
II.2.14) További információ:
Forrás: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási szerződés
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 tekintetében: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 1. § alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen
igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Felhívjuk a
figyelmet a Kr 3.§ -ra is. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az
ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt(ket) felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely
kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10. §, 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. §
szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15.
§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
Vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdését. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásra
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kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
adatbázisok adatait.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági
feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód- minden részajánlati
körben: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3),
(5) bek. is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott
Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az
alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan - szerződéses, előszerződésben vagy
más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
gazdasági szereplő az
ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására csatolandó dokumentumok:
M/1: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdése
a) pontjának megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
végzett, legjelentősebb konyhai
nagygépek (1. rész), konyhai kisgépek (2. rész), konyhai bútorok (3. rész), konyhai eszközök (4. rész),
kisbusz (5-6.rész) szállítására vonatkozó
referenciájának ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bek. megfelelően a
nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a
szerződés teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) a szerződést kötő másik fél megnevezését, a
szállítás tárgyát és mennyiségét,
azon adatokat, melyből az M1 követelményrendszer teljesülése megállapítható, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett legalább
1. rész tekintetében: 4 db mosogatógép, 5 db hűtőszekrény
2. rész tekintetében: 3 db mikrohullámú sütő, 1 db kávéfőzőgép
3. rész tekintetében: 150 db szék
4. rész tekintetében: 50 db edény, 200 db evőeszköz, 200 db pohár
5. rész tekintetében: 1 db klíma berendezés
6. rész tekintetében: 1 db kisbusz
7. rész tekintetében: 1 db kisbusz szállításából származó egy vagy több szerződésből szerződésszerűen
teljesített referenciával.
Amennyiben az ajánlattevő a 7. és 8. rész tekintetében is tesz ajánlatot, Ajánlatkérő egyetlen kisbusz
szállítására vonatkozó referenciát is elfogad.
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:
Fedezet: IpOLD – Egy integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT térségben című SKHU/1902/4.1/076
sz. támogatási
szerződés. Utófinanszírozás. A támogatás intenzitása: 100,0000 %.
A szerződés teljesítésére vonatkozóan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § alkalmazandó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő 1-5. részek esetén egy részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. A részszámla a szerződés
teljes értékének 50 %-os értékét meghaladó teljesítését követően állítható ki, a leszállított eszközök leszállítását
és üzembe helyezését követően teljesítésigazolás alapján állítható ki. A végszámla a maradék eszközök 100 %nak leszállítását és üzembe helyezését követően teljesítésigazolás alapján állítható ki. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
Ajánlatkérő a 6-7. részek esetén a végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítését követően.
Ajánlatkérő a teljes nettó vételár 10 %-a mértékű előleget biztosít.
Nyertes ajánlattevő a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. tv-ben foglaltak szerint állítja
ki, melynek mellékleteként csatolnia kell az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolást. A kifizetés és elszámolás
forintban (HUF) történik a Ptk. 6:130.§ (1) (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napos határidővel, átutalással.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/
késedelmes nap, max. 20
nap (20 %). Meghiúsulási kötbér: az érintett szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A
részletes fizetési
feltételek lsd közbeszerzési dokumentum.
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: 2022/02/28 (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: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a
Kbt. 68. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai kötöttség: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltett egységes, EKR
igénybevételével bonyolítja. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Ajánlatkérő az
alábbiakban megadja azt a fájl
formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf
formátum.
2. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (kapacitást
nyújtó szervezet) tekintetében a
képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely
nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre
jogosult és az ajánlatot
aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó, eredeti,
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának
egyszerű másolata. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat,
valamint egyéb további
információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az
ajánlathoz csatolni kell: felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdésére vonatkozóan - Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen
is).
4. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. A minősített ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest
szigorúbban határozta meg,
így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
8. Az ajánlatok értékelési szempontja esetében:a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.
9. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell 1-5. részek: az
adott részre vonatkozóan a közb. dok. 3. kötetének kitöltött példányát vagyis az ajánlati ár meghatározása
táblázatot, valamint csatolni szükséges a megajánlott termékekre vonatkozó magyar nyelvű fényképes
termékleírást megjelölve rajta, hogy mely rész mely sorszámú tételhez tartozik. A 6-7. rész tekintetében
csatolandó a megajánlott jármű műszaki paramétereit, felszereltségét és az egyes tartozékokat tartalmazó
műszaki specifikáció valamint ártáblázat.
10. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a megajánlott jármű új és hivatalos
márkakereskedői hálózatból kerül szállításra, valamint szakszervizzel rendelkezik.
11. Teljesítési helyszínek (1-5. rész):
Magyarország:
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- Endrefalva Község Önkormányzata 3165 Endrefalva, Besztercebányai út 53.
- Nógrádszakál Községi Önkormányzat 3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
- Ludányhalászi Község Önkormányzata 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
- Nagylóc Község Önkormányzata 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.
- Nógrádmegyer Község Önkormányzata 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
- Nógrádsipek Közsés Önkormányzata 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.
- Piliny Község Önkormányzata 3134 Piliny, Losonci út 25.
- Rimóc Község Önkormányzata 3177 Rimóc, Madách tér 1.
- Szalmatercs Község Önkormányzata 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.
- Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
Szlovákia:
- Bussa Önkormányzat 991 22 Busince, Zeleznicná 4.
- Kalonda Önkormányzat 985 31 Kalonda, Mierová 67.
- Óvár Önkormányzat 991 22 Olováry, Olováry c. 129.
- Panyidaróc Önkormányzat 985 32 Panické Dravce, Panické Dravce 280.
- Tőrincs Önkormányzat 985 32 Trenc, Trenc c. 11.
12. Feltételes közbeszerzési eljárás: Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási
szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási okirat módosításának jóváhagyása és az esetleges
saját forrás biztosítása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is. Ajánlatkérő kiköti,
hogy a részajánlatok közötti fedezetet egymás között átcsoportosíthatja.
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Majorosné Kanyó Mária
lajstromszám: 00183
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 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
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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:
2022/01/24 (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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Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1245/2022)
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: Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26168157216
Postai cím: Kossuth Tér 14
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Gábor
Telefon: +36 59515972
E-mail: dr.fazekas.gabor@karcagkincse.hu
Fax: +36 59515972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.karcagkincse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732688216
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
Telefon: +36 703666404
E-mail: derzstender@gmail.com
Fax: +36 59515972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://karcag.hu/karcag-varosi-onkormanyzat/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.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/EKR000052872022/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/EKR000052872022/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
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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: Multifunkciós sportcsarnok építés-tervez. Karcagon
Hivatkozási szám: EKR000052872022
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:
Multifunkciós sportcsarnok építés-tervezése Karcagon
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: Multifunkciós sportcsarnok építés-tervez. Karcagon
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: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5300 Karcag helyrajzi szám: 4810/14 és a műszaki
dokumentáció által tartalmazott egyéb helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya: Karcagi Multifunkcionális Sportcsarnok kiviteli
terveinek elkészítése és teljeskörű kivitelezése.
„A Kormány 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
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kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” rendelete szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásnak minősítette a projektet.
A teljesítés helyszíne: 5300 Karcag helyrajzi szám: 4810/14 (korábbi 4801/3, 4801/9, 4801/10 alakításából jött
létre) telek területe: 13.000 m² művelési ág: beépítetlen terület Az épület összes bruttó szintterülete: 5.067,72m²,
tervezett zöldterület: 3.614,04 m², burkolt út és parkolóterület: 7.175,42 m².
Az épület fő funkciójából adódóan a földszinten és az emeleten sportcsarnokok kapnak helyet. Az 1. emeleten egy
általános nagy belmagasságú sportcsarnok lesz, mely alkalmas napi sport edzések mellett különböző sportágak
(kosárlabda, kézilabda, röplabda, birkózás, egyéb labda- és küzdősportok) különböző szintű versenyeinek
befogadására is. Ezen túlmenően az épület alkalmas egyéb közösségi rendezvények (pl. bálok, fogadások,
konferenciák és előadások) megtartására.
Az 1. emeleti teraszon egy fedett-nyitott közösségi találkozóhely létesül. A 3. emeleten (galéria) kisebb előadások,
rendezvények megtartására alkalmas térsor kerül kialakításra, ahonnan jó rálátás biztosított a sportpályára. Az
5. emeleten (tető szint) irodák és azok kiszolgáló terei kapnak helyet, valamint felül nyitott gépészeti udvar. A
körítő falak révén a berendezések egy vizuálisan és akusztikailag lehatárolt térben ülnek. A beltéri gépészeti
berendezések (szellőzés, hűtés, stb.) a lépcsőházhoz kapcsolódva több szinten, főként a 2. és 4. emeleten kerülnek
elhelyezésre. A csarnoktérben mintegy 1298 m2 felületű PVC sportpadló készül. A fix lelátók befogadóképessége
466 fő.
Az altalaj adottságai és az épületről leadódó terhek miatt a sportcsarnok alapozása mélyített síkalapozással
alakítható ki, függőleges szerkezeteket fogadó pontalapok és gerendarácsok alsó síkja alatt vasalatlan markolt
kútalapokkal.
A teherhordó tartószerkezetek általánosságban részben előregyártott, részben monolit vasbeton szerkezetek.
A sportpálya és a lelátó feletti közel 32m fesztávú közbenső alátámasztás nélküli, ferde síkú térlefedést acél
rácsostartó adja.
A tömör homlokzati felületek részben hőszigetelő vakolatrendszerrel, részben fémlemez burkolatú
szendvicspanelekkel, illetve kis mértékben látszóbetonként alakítandók ki. Ezen felül üvegfalak készülnek. A
homlokzat délnyugati részének alsó, közönségforgalmi sávjában tervezett nagyméretű üvegfelület árnyékolását
motorosan mozgatható fém lamellák biztosítják. A ferde tető fehér PVC lemez fedést kap.
Az épület szellőztetése alapvetően mesterségesen történik, a szellőzőgépek a tetőn, szabad térben helyezkednek
el. Az ablakkal ellátott kisebb helyiségek szellőzése természetes gravitációs úton biztosított. Az épületgépészet
részletes bemutatását az “Épületgépészeti műleírás” tartalmazza
A világítási rendszerek a helyiségek funkciójának megfelelően, az előírt megvilágítási értékeket figyelembe véve
készülnek, a világítótestek korszerű, energiatakarékos fényforrásúak. A villamos áram előállításánál megújuló
forrás is tervezett. A tervezéskor TV közvetítésekhez szükséges áramellátás és megvilágítás igénye is figyelembe
lett véve. A villamos rendszerek bemutatását az “Épületvillamossági műleírás” tartalmazza.
Az épületben 3 büfé kerül kialakításra: egy a földszinten, egy az 1., és egy pedig a 3. emeleten. A büfékben csak és
kizárólag előrecsomagolt készételeket fognak forgalmazni, italok tekintetében pedig palackozott, alkoholmentes
termékeket árulnak majd. A helyiség pontos kialakítását, a berendezési tárgyak számát és típusát a mindenkori
üzemeltető alakítja ki, figyelembe véve a népegészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírásokat.
Az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1)) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) általános
előírása szerint a sportcsarnok akadálymentesen használható részei a rendeltetésük szerinti közszolgáltatók által
meghatározott adatok alapján valósítandók meg.
Tervezett gépkocsi parkolók száma: 214 db Ebből 5 db a mozgásukban korlátozottak részére akadálymentesen
kialakított parkoló, kerékpár parkolók száma: 100 db, autóbusz parkolók száma: 5 db. A szükséges
parkolómennyiség a telken, felszínen biztosított.
A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata
(min. 0, max. 60 hónap) 10
2 Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
3 Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 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: 22 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:
Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására
vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt
részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági
ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre
vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról,
őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő
kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági
szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön
választható.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése
szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót
és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérónek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő́ szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolása:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.
§ (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint
kell igazolnia, ennek során:
- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró
okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra.
Az EEKD-t a Kr. 3.–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [Kr.13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges
tartalommal is nyilatkozni szükséges.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
Sz.1) Alkalmatlan AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k)
nem szerepel(nek) 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.
Sz/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
(i) az ajánlatban megjelölt, építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében történő regisztrációval, illetve
(ii) a 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.
Igazolási mód:
SZ/1. A Kr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e
tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági
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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.
SZ/2. A Kr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e
tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/2. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdése alapján utólagos igazolásként Ajánlattevő köteles csatolni annak igazolását, hogy
szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Kbt. 69. § (11) bek szerinti olyan nyilvántartásban, melyből Ajánlatkérő
ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy a nyilvántartásban
szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi.
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
– a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont
kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bek. alapján kötelező:
P/1. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon
megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az AT a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/2. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó
3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak
P/3. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó
3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás
kivitelezése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 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.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek.,
69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
Magasépítési beruházás alatt a 2018. évi CXXXVIII. törvény 1. § 4. pontja szerinti beruházás értendő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját
vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó 3
üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó
nettó árbevétele nem éri el a nettó 6 000 000 000,- HUF-ot.
P/2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 8 000
000 000,- HUF-ot.
P/3. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési
tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 6 000 000 000,- HUF-ot.
A P/2 - P/3. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági
követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
– a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont
kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó
kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M/1. A Kr.21. § (2) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban)
befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, és a szerződést kötő
másik fél által kiállított referencia igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);
- szerződést kötő másik fél neve, címe;
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek
való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.
M/2. A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A
szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta
kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember
munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt
végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (az időben párhuzamos
szakmai tapasztalatok átfedésben lévő időtartama csupán egyszer kerül beszámításra), valamint a
szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az
adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; továbbá tartalmaznia kell a szakember
rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági
nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban
ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni.
Amennyiben valamely bemutatásra kerülő szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az
esetben a jogosultság elérési útvonala mellett a jogosultság megszerzésének pontos idejét is szükséges
megadni.
Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem
szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó
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érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT 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-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek
a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.,
és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire
vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciát, amelyek esetében a teljesítés kezdő
időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja
a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:
Generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített minden szakágra kiterjedő
(szerkezetépítés, építészeti munkák, épületvillamosság, épületgépészet, út-parkoló és közműépítés, kert és
parképítés), kiviteli tervezésre és kivitelezésre vonatkozó referencia, amely tartalmazott legalább:
a) 3800 m2 összes (bruttó) alapterületű új építésű sportlétesítményre vonatkozott,
b) legalább 349 ülőhelyes lelátót (fix és/vagy mobil lelátó egyaránt elfogadott),
c) monolit és előregyártott vasbeton tartószerkezeteket is,
d) legalább 24 m fesztávolságú, közbenső alátámasztás nélküli acél- (vagy vele egyenértékű, rétegelt,
ragasztott faszerkezetű) térlefedést,
e) sportpadló burkolatot,
f) TV közvetítésre is alkalmas megvilágítást,
g) teljeskörű akadálymentesítést,
h) fix vagy mozgatható külső homlokzati árnyékolót.
Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya
alátartozó létesítményeket.
A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek,
ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. A referencia
mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.
M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI.
Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont
építési szakterület „MV-É” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki
megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013
(VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel,
valamint gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI.
Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 3. pont építménygépészeti
szakterület „MV-ÉG” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel
az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.)
Kormányrendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel,
valamint gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős
műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 5. pont, építményvillamossági
szakterület „MV-ÉV” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel
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az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.)
Kormányrendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel,
valamint gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő az M/2.1., M/2.2., M/2.3. pontokban megjelölt szakemberek esetében elfogadja a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel/végzettségekkel történő
megfelelést is.
Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.
Az M/2.1.-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek esetében az egy időben több projekt
során (időbeli átfedéssel) szerzett szakmai tapasztalat időtartama (időbeli átfedés) csak egyszer vehető
figyelembe, továbbá a szakemberek esetében, az értékelési részszempont tekintetében vizsgált többlet
időtartamú szakmai tapasztalat és az alkalmassági követelményhez bemutatott szakmai tapasztalat között
az átfedés nem megengedett.
Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya
alátartozó létesítményeket.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 36 hónap.
AK maximum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít.
Abban az esetben, ha AT 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési
biztosítékot köteles nyújtani az az előlegnek a 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékére vonatkozóan. Előleg
elszámolása: valamennyi számlában, a teljesítéssel arányosan.
Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 8 %-a.
Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói
díjra vetítve):
a) teljesítési biztosíték: 3%-a;
b) jólteljesítési biztosíték: 3 %-a;
c) késedelmi kötbér: 0,2%-a, maximum 15%-a;
d) meghiúsulási kötbér: 15%-a.
Fizetési ütemezés
Ajánlattevő számla kiállítására az alábbiak szerint jogosult:
Tervezés
1. részszámla – alapozási tervek elkészítését és teljesítési igazolással történő jóváhagyását követően – a nettó
tervezési díj 20%-ra jogosult
2. részszámla – teherhordó szerkezetek terveinek elkészítését és teljesítési igazolással történő jóváhagyását
követően – a nettó tervezési díj 20%-ra jogosult
3. részszámla – teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítését és teljesítési igazolással történő jóváhagyását
követően – a nettó tervezési díj 60%-ra jogosult
A tervezői művezetés a kivitelezésre vonatkozó részszámlákban arányosan számlázhatóak, míg a megvalósulási
tervek a kivitelezésre vonatkozó végszámlában számolható el.
Kivitelezés
1. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 10 %-os készültségi foknál
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2. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 20 %-os készültségi foknál
3. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 30 %-os készültségi foknál
4. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 40 %-os készültségi foknál
5. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 50 %-os készültségi foknál
6. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 60 %-os készültségi foknál
7. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 70 %-os készültségi foknál
8. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 80 %-os készültségi foknál
9. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 90 %-os készültségi foknál
végszámla: nettó Vállalkozói Díj fennmaradó része a kivitelezésre vonatkozó teljesítési igazolás szerződésszerű
aláírása után.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2017. évi CL. tv;
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2011. évi CXCV. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;
- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §,
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

160

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: 2022/03/10 (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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a
bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre
létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR
rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az
olvasható és nem szerkeszthető .pdf, formátumot, valamint költségvetés esetében olvasható és nem
szerkeszthető pdf-t és excel (xls) formátumot jelöli meg (illetve ezek tömörített *zip fájlformátumát) jelöli
meg, eltérés esetén a pdf formátum a mérvadó. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3.) 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.
4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00
pont, módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2-4. részszempont: egyenes arányosítás. A KD
tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
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5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
AV-kat.
6.) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló
igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/
nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni,
amelyre AK a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a fent megjelölt
feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének
felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem
következik be, akkor a szerződés a felek ezzel ellentétes megállapodásának hiányában minden további
jogcselekmény nélkül megszűnik.
7.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) és 30. § (4) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
8.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
9.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt
az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
10.) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. napig legalább
500.000.000,- HUF/káresemény és legalább 1.000.000.000. HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési
biztosítási összegű, valamint legalább 25.000.000,- HUF/káresemény és legalább 50.000.000,- HUF /év
limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
11.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
12.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
13.) A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
14.) FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)
15.) 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.
16.) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban (KD), illetve egyéb közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a
figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (EKRr.), a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (Kr.) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r.
alkalmazására.
17.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján eljáró lebonyolításra meghatalmazással rendelkező ajánlatkérő, aki
szerződéskötésre nem jogosult. A szerződést Megrendelőként egyedül a Karcag Városi Önkormányzat
ajánlatkérő köti meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Magyar Nemzeti Bank (1267/2022)
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: 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):
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/EKR000058922022/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/EKR000058922022/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: jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CrowdStrike Falcon X vagy azzal egyenértékű ...
Hivatkozási szám: EKR000058922022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72212730-5

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

165

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
1238 Budapest, Forgalmas utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi táblázatban részletezett (vagy azokkal egyenértékű) TI szolgáltatások ajánlatkérő részére történő
biztosítása a következő, a szolgáltatás árazása szempontjából releváns peremfeltételek mentén:
• előfizetés időtartama: 12 hónap,
• releváns informatikai környezet felhasználóinak száma: 1 500 fő,
• TI platformot konkurens módon elérő nevesített felhasználók száma: 10 fő,
• az ajánlatkérő által üzemeltetett IT biztonsági infrastruktúra azon elemei, melyek relációjában megvalósítandó
a TI szolgáltatás API integrációja (szükség szerint együttműködve a felsorolt rendszerek fejlesztőivel / támogatói
feladatokat ellátó egyéb szereplőkkel): IBM QRadar SIEM, IBM Resilient SOAR, MISP.
Cikkszám Leírás Mennyiség
CS.FXPEM.SOLN Falcon X Premium Employee 1
CS.FXREMP.SOLN Falcon X Recon Employee Enterprise 1
CS.FXRFEED.SOLN Crowdstrike Intelligence Actor Profiles and Indicators of compromise (IOC) feed 1
CS.FXPRFI.SOLN Falcon X Premium RFI Pack - 5 Queries (for Premium) 1
RR.PSO.ENT.UANN CrowdStrike University Annual LMS Subscription 1
RR.PSO.ENT.NCAP Crowdstrike University LMS Subscription New Customer Access Pass 1
(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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Figyelemmel a beszerzés tárgyára a részajánlattétel biztosításai műszaki, minőségi, de gazdasági és a szerződés
teljesítésével kapcsolatos más szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen, a beszerzés tárgyaként részletezett
szolgáltatások egy egységes szolgáltatást alkotnak.
Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel
arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
termék, illetve szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7. §-ainak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött egységes
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európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD, EEKD, formanyomtatvány) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében kitöltött
formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a R. 1. § (2) bekezdésében, a R. III. Fejezetében (8., 10.,
12.-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a R. 8. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok
fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a R. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében ajánlatkérő a R. 10. §-a szerinti igazolásokat és
írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A R. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a R. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
R. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A R. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, a nyilatkozatot adott esetben nemleges
tartalommal is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További kiegészítő információ a dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja
a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően
a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. A G1. alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban
előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
G1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen
az adat rendelkezésre áll.
Ha az ajánlattevő fenti G1. 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.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
G1. a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben összesen elérte a 80 millió HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a
figyelmet arra, hogy az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően
a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. Az M1. alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban
előírt igazolás(oka)t az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
M1. A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlattevő az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése,
leg-alább az alábbi tartalommal:
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen;
— a teljesítés mennyisége;
— a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)];
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A R. 22. § (5) bekezdésében foglatlak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
M1. be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben teljesített
legalább 1 db legalább 9 hónapon keresztül CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű TI szolgáltatás
nyújtására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciát.
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:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolások kiállítását követően nyújthat be számlát.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül átutalással kerül sor.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (1)
és (6) bekezdése.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet ismerteti.
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
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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: 2022/02/28 (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: 2022/03/30 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer
(EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bekezdéseiben
foglaltak irányadók. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés]
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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:
Figyelemmel a beszerzés tárgyára a részajánlattétel biztosításai műszaki, minőségi, de gazdasági és
a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen, a beszerzés
tárgyaként részletezett szolgáltatások egy egységes szolgáltatást alkotnak.
1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül
folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR
elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti „Érdeklődés jelzése”-t követően az EKR-ben az
eljárás tárgya vagy az EKR000058922022 szám alatt érhetők el és tölthetők le.
A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Ajánlattevőnek (vagy a szolgáltatást nyújtó alvállalkozójának) a megajánlott szolgáltatásra vonatkozó
forgalmazói engedéllyel kell rendelkeznie, amit a gyártótól vagy a gyártó magyarországi hivatalos
képviselőjétől származó támogatói levéllel ajánlatában igazolnia kell.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő Magyarország területén megfelelő jogosultsággal
rendelkező Biztosítónál rendelkezzen a szerződés időtartama alatt érvényes és hatályos, éves szinten
legalább 125 000 000 Ft kártérítési összegre vonatkozó általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással,
amely ajánlat-kérő részére biztosítási fedezetet jelent a nyertes ajánlattevő, illetve annak munkavállalója,
valamint a Ptk. szerinti közreműködője (képviselője, alvállalkozója, teljesítési segédje, stb.) által mind
ajánlatkérőnek, mind harmadik személynek okozott, valamint mulasztásából származó károkért.
Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata
vagy egyéb megfelelő dokumentum), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás
vonatkozik, az éves maximális kifizetés mértéke, vagy a biztosítás megkötésére vagy adott esetben
módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásáig nem igazolja a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak mindenben megfelelő felelősségbiztosítás meglétét, azt nyertes ajánlattevő visszalépésének
kell tekinteni.
4. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát adott
esetben nemleges tartalommal is.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződéstervezetben rögzített késedelmi, hibás teljesítési
és meghiúsulási kötbér.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az
űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett
elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
10. Az ajánlatok benyújtása elektronikus úton az e-Kr.-nek és a Kbt.-nek megfelelően az EKR-en keresztül
történhet.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, illetőleg jogosult a Kbt. 81. § (5)
bekezdése szerint eljárni.
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12. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolat-ban keletkezett összes iratot és az azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes
adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46. § (2)
bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.
13. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések
alá-írásához minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített
tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon
alapuló elektronikus aláírás, vagy a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert
csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító erejű magánokirat. Amennyiben valamely fél nem rendelkezik
a fentiek szerinti elektronikus aláírással, jogvita esetén az MNB által elektronikus aláírással ellátott pdf
formátumú dokumentum tartalma az irányadó.
Az MNB által elektronikusan megküldött pdf dokumentumot és annak mellékleteit papíron történő aláírást
követően a Szerződő Partner pdf formátumban elektronikus úton és eredeti példányban (papír alapon)
postai úton is megküldi az MNB-nek.
A szerződés hatályba lépése tekintetében valamely Fél általi későbbi aláírás napjának ebben az esetben az
MNB által elektronikusan aláírt példány szerződéses partner által papír alapon aláírt példányának dátuma
tekintendő.
14. Nyertes ajánlattevőnek a teljesítéshez a szerződés teljes időbeli hatálya alatt ki kell jelölnie egy
magyarul beszélő ügyfélmenedzser rendszermérnököt, aki elsődleges kapcsolattartó a Megrendelő felé,
illetve elsődleges közvetítő a Megrendelő és gyártó között technikai és üzemeltetési kérdésekben.
15. Az eljárás tárgya és azonosító száma: CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű szolgáltatás
beszerzése (KBF/799/2021)
16. A további részletes feltételeket dokumentáció tartalmazza.
17. FAKSZ
neve: Horváth Éva, lajstromszáma: 00399
neve: Székely Márta, lajstromszáma: 00065
neve: dr. Szalay Eszter Ágnes, lajstromszáma: 01283
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.
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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:
2022/01/24 (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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Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet (1520/2022)
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: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813839210
Postai cím: Knézich Károly Utca 1. egri 4846
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: info@drkonya.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfkh.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/EKR001214842021/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/EKR001214842021/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: Hideg élelmiszer beszerzés 2021 (15 rész)
Hivatkozási szám: EKR001214842021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15800000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hideg élelmiszer beszerzés az egri Markhot Ferenc Kórház részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 128298549 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, szalonna beszerzése összesen legfeljebb 9.999.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely keretösszeg 29%
opciót tartalmaz.
Tervezett éves teljes mennyiség: 9.950 kg az alább részletezett bontásban:
Sertés karaj csont nélkül kg 1 000
Sertés karaj csont nélkül kg 500
Sertés comb csont nélkül kg 2 000
Sertés comb csont nélkül kg 100
Sertés comb kockázott kg 3 000
Sertés lapocka kg 1 600
Sertés lapocka kg 100
Sertés tarja csont nélkül kg 250
Marha lábszár csont nélkül kg 250
Csont, sertés kg 600
Pacal kg 10
Sertés máj kg 100
Füstölt tarja kg 200
Csemege szalonna kg 200
Császárszalonna kg 20
Bacon szalonna kg 20
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1) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő e
pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott rész
tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Szállítási gyakoriság: hétfőtől-péntekig napi rendszerességgel reggel 6.00-7.00 óra között.
3.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék 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 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: 9999000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 2
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TTöltelék áruk beszerzése összesen legfeljebb 9.291.600,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 9.560 kg az alább részletezett bontásban:
Pulyka párizsi kg 900
Sertés párizsi kg 1 000
Borjú párizsi kg 250
Sajtos baromfi párizsi kg 600
Olasz felvágott kg 400
Sertés löncshús kg 500
Zalai felvágott kg 800
Tavaszi felvágott kg 600
Sonka sertés kg 450
Pulyka sonka kg 800
Csirkemell sonka kg 1 400
Pulykafelvágott kg 600
Rakott sertésnyelv kg 450
Kárpát szalámi kg 10
Sertés lecsókolbász kg 300
Baromfi virsli kg 300
Parasztkolbász kg 150
Kolbász sütni való kg 20
Hurka májas kg 30
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel.
Az adott rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Szállítási gyakoriság: Hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek) reggel 6.00-7.00 óra között.
3.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék 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 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: 9291600 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
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 szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfi húsok, hal beszerzése összesen legfeljebb 9.968.200,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29 % opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 12.440 kg az alább részletezett bontásban:
Csirkemell filé kg 2 200
Csirkemell filé kg 400
Csirkecomb filé kg 750
Csirke felsőcomb kg 200
Csirke felsőcomb kg 200
Csirke comb egész 4 500
Pulykamell filé kg 500
Pulyka felsőcomb kocka kg 1 000
Csirke máj kg 300
Csirkeszárny kg 40
Csirke zúza kg 30
Liba szárnytő kg 20
Pangasius kg 2 300
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1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Szállítási gyakoriság: hétfőtől-péntekig napi rendszerességgel reggel 6.00-7.00 óra között.
3.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék 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 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: 9968200 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4
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Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej és tejtermékek beszerzése összesen legfeljebb 29.142.420,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 7.265 kg, 245.700 db, 50.470 liter az alább részletezett bontásban:
Poli tej 1,5% liter 50 000
Tejföl 12% kg 3 000
Túró kg 1 000
Trappista sajt kg 1 200
Köményes sajt kg 120
Óvári light sajt kg 1 000
Füstölt eidami sajt kg 300
Eidami sajt kg 600
Sajtkrém kg 40
Kocka sajt db 36 000
Öml. sajt 6 db-os/ db 10 000
Natur joghurt db 16 000
Natur joghurt liter 350
Danone activia natúr db 1 100
Főzőtejszín liter 120
Kefir db 30 000
Kakaós tej db 1 200
Poharas tej db 16 000
Csészés margarin db 400
Mini vaj db 26 000
Zöldfűszeres túrókrém db 8 000
Szendvics túró (natúr ) db 13 000
Magyaros szendvicstúró db 16 000
Natúr tejszínkrém db 2 000
Zöldfűszeres sajtkrém db 1 000
Zöldfűszeres sajtkrém db 3 000
Sonkás sajtkrém db 8 000
Füstölt sajtkrém db 5 000
Natúr sajtkrém db 5 000
Natúr sajtkrém db 10 000
Gyümölcs joghúrt db 14 000
Kefíres túró db 1 200
Diab.gyümölcs joghurt db 5 000
Puding különféle ízben db 1 600
Diab.puding db 2 000
Natúr túródesszert kakaós bevonattal db 12 000
Natúr túródesszert
édesítőszerrel db 1 000
Tejszelet db 1 200
Élesztő kg 5
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1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza. Az adott rész tekintetében irányadó részletes (tervezett)
mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: vasárnap és ünnepnap kivételével napi rendszerességgel reggel 5.30-6.00 óra között.
(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: 29142420 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 5
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Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TKenyér és pékáru beszerzése összesen legfeljebb 13.030.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely 30% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 41.040 kg, 267.530 db az alább részletezett bontásban:
Fehér kenyér/forma szeletelt kg 18 000
Teljes kiőrlésű kenyér/forma szeletelt kg 22 000
Vizes zsemle db 110 000
Kifli db 130 000
Foszlós kalács kg 1 000
Pogácsa burgonyás db 6 000
Sajtos rúd leveles db 500
Telj.kiőrl gyümölcsös párna db 5 000
Telj.kiőrl.gyümölcsös croissant db 5 000
Túrós batyu db 10 000
Tiroli rétes db 1 000
Mákos tekercs kg 40
Francia kenyér db 30
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: ünnepnapok kivételével naponta, reggel 5.30-6.00 óra között. Szükség esetén
pótbeszállítás napközben is.
(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: 13030000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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 szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 6
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Friss zöldség, gyümölcs és savanyúság beszerzése összesen legfeljebb 21.922.300,-Ft keretösszeg erejéig, amely
29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 89.970 kg, 27.329 db, 6.550 csomó az alább részletezett bontásban:
Burgonya tisztított - kocka kg 20 000
Burgonya tisztított - hasáb kg 1 000
Burgonya tisztított - karika kg 3 000
Fejeskáposzta kg 1 200
Kelkáposzta kg 1 200
Vöröshagyma tisztított, (egész, és apró kocka) kg 2 800
Fokhagyma egész kg 120
Zeller kg 200
Uborka /egész évben / kg 5 000
Fejes saláta /csak idényben/ db 300
Jégsaláta /egész évben / db 300
Lolo saláta db 20
Padlizsán / csak idényben/ kg 30
Paradicsom /egész évben / kg 7 000
Tv paprika /egész évben / kg 5 000
Póréhagyma db 700
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Újhagyma db 26 000
Jégcsap retek /egész évben / kg 2 000
Retek / csak idényben/ csomó 30
Sárgarépa kg 30
Cukkini kg 30
Alma kg 15 000
Citrom kg 150
Szilva / csak idényben/ kg 300
Őszibarack / Július 01. - augusztus 31.-ig / kg 2 200
Nektarin/ augusztus 01. - szeptember 30.ig/ kg 2 200
Szőlő / csak idényben/ kg 300
Kivi / november 01. - június 30.-ig/ kg 1 500
Narancs /október 01. - május 31.ig/ kg 7 000
Mandarin /október 01. - május 31.ig/ kg 2 000
Banán /2/3-ad része idényben/ kg 5 500
Cseresznye / június 01. - július 31.ig/ kg 200
Meggy / június 01. - július 31.ig/ kg 200
Körte /csak idényben/ kg 400
Görögdinnye / csak idényben / kg 300
Savanyú káposzta kg 600
Savanyú káposzta haraszt kg 100
Ecetes cékla kg 700
Csemege és kovászos uborka kg 2 500
Káposztával töltött paprika kg 60
Csalamádé vödrös kg 150
Friss rozmaring db 3
Friss bazsalikom db 3
Friss kakukkfű db 3
Friss zöldpetrezselyem csomó 4 000
Friss zellerzöld csomó 2 500
Friss kapor csomó 20
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente háromszor (hétfő-szerda-péntek) reggel 6.00-7.00 óra között
(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:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 21922300 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 7
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit termékek beszerzése összesen legfeljebb 11.350.270,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 36.010 kg az alább részletezett bontásban:
Karalábé kocka kg 500
Karfiol rózsa kg 3 000
Parajkrém kg 500
Gyalult tök kg 3 300
Zöldbab kg 2 600
Zöldborsó kg 2 000
Sárgarépa kocka kg 1 400
Sárgarépa korong kg 300
Mexikói zöldségkeverék kg 300
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Sóskakrém kg 400
Zeller kocka kg 1 000
Húsleves zöldség kg 6 200
Brokkoli rózsa kg 5 000
Morzsolt kukorica kg 40
Gomba kg 1 600
Fokhagyma kg 10
Padlizsán kg 30
Kaliforniai paprika kg 100
Francia saláta alap kg 10
Sütőtök kg 20
Cukkini kocka kg 60
Fejtett bab kg 100
Petr.zöld kg 120
Lecsó kg 1 200
Őszibarack kg 1 600
Meggy kg 700
Alma kocka kg 2 600
Szilva kg 100
Sárgabarack kg 100
Erdei gyümölcs kg 50
Eper kg 100
Gesztenyemassza, cukrozott kg 120
Panírozott halszelet kg 50
Panírozott sajtos pulykamell érme kg 50
Burgonyakrokett kg 50
Ízes derelye kg 200
Túrós derelye kg 100
Nudli kg 100
Szilvásgombóc kg 200
Rántott sajt kg 100
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek) déli 12 óráig bezárólag
(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:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 11350270 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 8
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konzervek beszerzése összesen legfeljebb 5.935.100,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 1.030 kg, 70.550 db az alább részletezett bontásban:
Sertés májkrém db 12 000
Zöldséges pástétom db 350
Sertés szendvicskrém db 12 000
Tavaszi sertés vagdalt db 16 000
Kolbászkrém db 8 500
Baromfi húskrém db 15 000
Halpástétom db 1 000
Olajos hal db 3 500
Bébiétel 3-8 hónapos korig, db 600
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Gyümölcspüré alma db 1 000
Cukormentes almapép db 600
Sűrített paradicsom kg 200
Sűrített paradicsom kg 800
Ananász konzerv kg 10
Ecetes torma kg 20
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag
(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: 5935100 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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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:
II.2.1)
Elnevezés: 9
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15982000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Befőttek és üdítők beszerzése összesen legfeljebb 2.317.135,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 1.150 kg, 30.305 db az alább részletezett bontásban:
Alma befőtt kg 500
Alma befőtt kg 600
Diabetikus alma befőtt kg 50
Rostos gyümölcslé db 15 000
Rostos gyümölcslé db 15 000
Üdítő ital szénsavas cola ízű db 50
Üdítő ital szénsavas cukormentes
narancs ízű db 50
Gyümölcslé db 50
Ásványvíz db 100
Ásványvíz db 40
Üdítő ital - szénsavmentes db 15
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag
(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: 2317135 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
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 szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 10
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03200000-3

További tárgyak:

15850000-1

15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gabonatermékek és száraztészták beszerzése összesen legfeljebb 3.727.510,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29%
opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 16.690 kg az alább részletezett bontásban:
Rizs kg 3 600
Barna rizs kg 80
Liszt kg 5 500
Búzadara kg 600
Árpagyöngy kg 200
Köles kg 60
Bulgur kg 400
Zabkása csokis kg 20
Zabpehely kg 50
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Gabonagolyó kg 80
Zsemlemorzsa kg 1 000
Levestészta-eperlevél kg 300
Levestészta-cérnametélt kg 300
Levestészta-kiskocka kg 200
Levestészta-zabszem kg 50
Levestészta-abc kg 50
Csigatészta kg 200
Lebbencs tészta kg 100
Reszelt tarhonya kg 300
Tarhonya kg 200
Fodros metélt kg 600
Nagy kocka ,fodros kg 500
Copfocska kg 100
Orsótészta kg 400
Szarvacska kg 600
Makaróni kg 400
Spagetti kg 400
Csuszatészta kg 100
Penne tészta kg 250
Levesgyöngy kg 50
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(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: 3727510 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 11
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TÉdesipari termékek beszerzése összesen legfeljebb 3.997.900,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 8.390 kg, 57.400 db, 70 liter az alább részletezett bontásban:
Kristálycukor kg 7 000
Porcukor kg 150
Méz kg 10
Finomíz kg 40
Mogyorókrém db 10 000
Mini méz db 15 000
Diabetikus mézpótló db 100
Mini jam db 3 500
Diab.mini jam db 8 000
Édesítő folyékony liter 70
Babapiskóta kg 20
Háztartási keksz édes kg 800
Piskóta szelet db 5 000
Teasütemény édes kg 80
Diabetikus teasütemény kg 80
Diabetikus keksz /cukor stop/ kg 110
Nápolyi db 1 000
Diabetikus nápolyi db 400
Extrudált kenyér kg 30
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Gluten mentes extrudált kenyér kg 60
Puffasztott rizs kg 10
Műzli szelet db 8 000
Diabetikus műzli szelet db 4 000
Csoki szelet db 2 400
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(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: 3997900 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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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: 12
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03220000-9

További tárgyak:
03212220-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Száraz főzelékek és olajos magvak beszerzése összesen legfeljebb 521.500,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29%
opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 962 kg az alább részletezett bontásban:
Szezámmag kg 2
Mák kg 150
Szárazbab tarka kg 240
Szárazbab fehér kg 50
Sárgaborsó kg 200
Lencse kg 300
Dióbél kg 20
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő)12:00 óráig bezárólag.
(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: 521500 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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 szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 13
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Füszért áruk beszerzése összesen legfeljebb 5.406.954,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 3.375 kg, 184.102 db, 3.710 liter az alább részletezett bontásban:
Só kg 2 000
Pudingpor csoki /főzős/ kg 30
Pudingpor vanilia /főzős/ kg 80
Pudingpor eper /főzős/ kg 30
Pótkávé kg 100
Teafű kg 250
Teafű kg 80
Instant tea kg 2
Instant tejszínpotló por kg 2
Kakaópor kg 20
Vaniliás cukor kg 20
Citromsav kg 110
Bors kg 18
Fűszerpaprika kg 70
Majonéz kg 50
Mustár kg 70
Ételízesítő kg 200
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Bolognai alap kg 3
Marhahús leves alap kg 3
Tyúkhús levesalap kg 3
Zöldségleves alap kg 3
Köménymag kg 18
Majoranna kg 6
Fahéj kg 4
Szegfűszeg kg 3
Rozmaring kg 1
Kakukkfű kg 1
Oregánó kg 1
Tárkony kg 1
Babérlevél kg 3
Szerecsendió kg 5
Bazsalikom kg 1
Gyömbér kg 1
Aszalt szilva kg 22
Mazsola kg 30
Glukonon kg 2
Margarin kg 80
Mini margarin db 4 000
Mini margarin db 180 000
Ecet liter 110
Napraforgó étolaj liter 3 600
Őrölt kávé kg 4
Kávétejszín db 100
Erős darált paprika kg 15
Erős darált paprika kg 2
Kechup kg 15
Tubusos paprikakrém db 2
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(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: 5406954 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 14
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TGluténmentes termékek beszerzése összesen legfeljebb 98.660,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 151 kg az alább részletezett bontásban:
Glutenmentes zsemlemorzsa kg 3
Glutenmentes levestészták kg 18
Glutenmentes körettészták kg 50
Glutenmentes kenyépor kg 80
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
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3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(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: 98660 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 15
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

03142500-3
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NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tojás beszerzése összesen legfeljebb 1.590.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 50.000 db
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer, bármely munkanapon 12:00 óráig bezárólag.
(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: 1590000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll vagy az
eljárás során következik be.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti bírálat
körében kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen
a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az
EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása (Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.) a Kr. 8. §, 10. §, 12–14.
§, 15. § (1) bek., 16. § szerint történik, alvállalkozók esetében a Kr. 15. § irányadó.
A Kr. 2. § (3) a) bekezdése értelmében ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ismertesse az EEKD-ben
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani,
az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdés irányadó.
A Kr. 1-7. § megfelelően alkalmazandó.
A Kr. 1. § (5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
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. §). A közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR
rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő
a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bekezdése is irányadó
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) beknek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy
az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények
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előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése)
kitöltését.
Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében,
amelyet közös Ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be.
Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges
benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben és a és a Kr. 1. § (8) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (7)
bekezdésében foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban
az igazolásokat Ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) - (12) bekezdése is.
A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az
ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 65. § (7) - (9) és
(11) bekezdéseiben előírtak irányadók.
M.1. Részajánlatonként:
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján élelmiszerre /
élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítványt
vagy dokumentumot, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal
egyenértékű tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait
valamennyi rész vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő
Valamennyi részben azonosan:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi rész vonatkozásában: 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).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő késedelmi (érintett termékek nettó ellenértékének a 15%) és meghiúsulási kötbér fizetésére
kötelezett a szerződéstervezetben részletezettek szerint szabályozva. A meghiúsulási kötbéralap: a megrendelés
meghiúsulása esetén a megrendelésben szereplő és meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértéke, míg a
teljes szerződés meghiúsulása esetén a teljes nettó keretösszegre (opciót is tartalmazó keretösszeg) eső teljes
nettó ellenérték, csökkentve a már teljesített termékek nettó ellenértékével. Mérték: a kötbéralap 30%-a.
Hibás teljesítés: kicserélési/pótlási kötelezettség
Fizetési feltételek: Ajánlatkérő a beszerzést saját forrásból teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kifizetések
pénzneme HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítése: AK a kiállított számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdéseire és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján figyelemmel az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/a §.-ában
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rögzített eltéresekre – az adott számla kézhezvételétől számított 60 napon belül a vonatkozó számla és az ahhoz
kapcsolódó teljesítési igazolás alapján banki átutalással köteles megfizetni. Részszámlázás: naptári havonta
maximum 4 számla befogadása az elfogadott. Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
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: 2022/03/08 (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:
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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: 2022/03/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az
EKR rendelet 15. § alapján 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő
cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
3. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés
4. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Projekttársaság: Ajánlatkérő kizárja mind
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bek.]
6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg (M.1.)
7. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
8. Hiánypótlás: AK a Kbt. 71.§ (6) bek. megfelelően feltünteti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha
a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. A különböző devizák forintra történő átszámításával referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.
10. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
13. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki:
Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
közvetlen tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési
eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás
keretében, Ajánlatkérő számára a közvetlen megrendelés lehetőségét tartalmazó keretmegállapodás
vagy szerződés lép hatályba, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.
14. FAKSZ: Dr Kónya Tamás, lajst.sz: 00030.
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15. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
16. Az eljárást megindító felhívás IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
17. Értékelés: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár szerint.
18. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a kitöltött, cégszerűen aláírt árazott ártáblát.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (részenként benyújtandó), hogy az általa megajánlott
termékek megfelelnek: - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66.
§ (1) bekezdése szerinti Magyar Élelmiszerkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek, amelyek az adott
rész tekintetében irányadók; - a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre, és az azokban alkalmazott
tároló edényekre vonatkozó 852/2004/EK-rendelet követelményeinek; - a Földművelésügyi Minisztérium
Higiéniai Munkacsoport Titkársága által 2018. március 12. napján elfogadott „Útmutató a vendéglátás és
étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához” tárgyú dokumentumban foglaltaknak.
20. Ajánlattevőnek az ártáblában X-szel jelölt tételek vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott
élelmiszerekre/élelmezési alapanyagra vonatkozó gyártmánylapokat.
21. A termékek minőség megőrzési idejének ¾ része a megrendelőt illeti meg és a szállítólevélen kötelező
feltüntetni a termékek minőség-megőrzési idejét vagy fogyaszthatósági idejét, azoknál a termékeknél,
ahol ez értelmezhető.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (1532/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15765808216
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Ferenc
Telefon: +36 56503402
E-mail: szalayf@ph.szolnok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.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/EKR000658272021/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
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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/EKR000658272021/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
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Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok – egyéb gép - KEHOP-3.2.1.-15-2017-00028
Hivatkozási szám: EKR000658272021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

208

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44614310-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Adás-vételi szerződés keretében a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű
KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szolnok – egyéb gép - KEHOP-3.2.1.-15-2017-00028
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42996100-5

További tárgyak:

43411000-7

Kiegészítő szójegyzék

44614310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út. 85.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A 339/2014. (XII.19)Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020programozási időszakban a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program(a továbbiakban:KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok
város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt
megvalósulásához szükséges alábbi gép(ek) beszerzése az alábbi mennyiségben:
Technológiai gép
• Vontatható kalapácsos aprító berendezés – 1 db
• Mobil dobrosta – 1 db
Anyagmozgató-rakodó gép
• Teleszkópos gémszerkezetű rakodó – 1 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, ezen túlmenően hatósági jelzésekkel ellátva történjen.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális
időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben biztosított legyen (nyertes AT-ként
szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig
folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembevételével
értelmezendőek, a hibaelhárítás megkezdése a szervizben a munkafelvétellel kezdődik meg.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti
és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő
esetében min. 1 óra. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne:
Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszköz rendelkezésre állási helyének a figyelembevételével.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés
lehetőségét nem biztosítja.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű
dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozást tartalmaz,úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.
(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.
AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői 40
2 2.1.1. Vontatható kalapácsos aprító berendezés – Elméleti legnagyobb aprítási teljesítmény min. 20 m3/
h (m3/h) 10
3 2.1.2. Vontatható kalapácsos aprító berendezés – Anyagfeladási magasság max. 2 200 mm (mm) 5
4 2.2.1. Mobil dobrosta - Megengedett össztömeg max. 25 000 kg (kg) 5
5 2.2.2. Mobil dobrosta – Rostafelület: min. 20 m2 (m2) 5
6 2.3.1. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Névleges teherbírás: min. 2 400 kg (kg) 5
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7 2.3.2. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Teherbírás teljes előrenyúlásnál: min 750 kg (kg) 4
8 2.3.3. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Gém emelési idő: max 7,5 másodperc (másodperc) 3
9 2.3.4. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Gém süllyesztési idő: max 6 másodperc (másodperc) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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-3.2.1.-15-2017-00028 azonosító számú projekt
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, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Előzetes igazolás során:
(1) A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában az
elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
(továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő vonatkozásában
külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd.-i szereplő teszi meg.
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(2) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban
az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő módon. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges
kitölteni.
(3) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
(4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. 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.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Utólagos igazolás során:
(1) Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
(2) A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás során:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében ajánlatkérő elfogadja az előzetes igazolásra az érintett
gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az alfa pont kitöltését) azzal, hogy az alkalmassági
követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor. Az EKR-ben az
AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös
ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
Az ajánlatban csatolni kell valamennyi számlavezető bank megnevezését és bankszámlaszámokat
tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy a becsatolt pénzügyi intézményi
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nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet az
ajánlattevő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás
feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés
dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás
feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (anyagmozgatórakodó gép és/vagy technológiai gép szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT 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 ár-bevételének kell
megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az ajánlattevő a P/2. 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt minden esetben az Európai
Unió Hivatalos Lapjában (TED) megjelent hirdetményben szereplő dátumot érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24
hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult
elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából (anyagmozgató-rakodó gép és/vagy technológiai gép szállítása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 45.000.000,- HUF összeget.
Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért, melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű
mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy
rakodóvilla segítségével.
Ajánlatkérő technológiai gép alatt, olyan gépeket, berendezéseket ért, amelyek közvetlenül kapcsolódnak
a hulladékfeldolgozás tevékenységéhez, annak folyamataiban funkcionális közvetlen szerepet töltenek be.
Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2.
pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3) és
(7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás során:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az
előzetes igazolás során az EEKD IV. részében ajánlatkérő elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd-i
szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az alfa pont kitöltését) azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69.§(4) bek. szerint kerül sor. Az EKR-ben az ajánlatkérő a
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közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt.69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül
megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a
Kr.22.§ (1)–(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
• a szállítás tárgyát,
• a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal)
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a teljesítés befejező ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag
a referencia munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják
meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével
kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben AT az eljárásban a jogelődjének
referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra,
jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt
nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum
követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 évben
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, referenciamunkával:
M/1.1. min. 1 db anyagmozgató-rakodó gép és/vagy technológiai gép szállítására vonatkozó referenciával
(referenciákkal).
Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért, melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű
mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy
rakodóvilla segítségével.
Ajánlatkérő technológiai gép alatt, olyan gépeket, berendezéseket ért, amelyek közvetlenül kapcsolódnak
a hulladékfeldolgozás tevékenységéhez, annak folyamataiban funkcionális közvetlen szerepet töltenek be.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben teljesítettnek, ha a
szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az
időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
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)
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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:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes telj-sel érintett egyes tételek (gépek)nettó vételára, mértéke a késedelem
minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten,de össz. legfel. a késed.-el érintett tétel(ek)re
(gép(ek)re)vonatkozó nettó ellenszol.(vételár)20%a.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett gép(ek)re vonatkozó nettó vételár 20 %-a.
Jótállás: 12 hónap az adott gép sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától
teljesítési bizt. a nettó vételár 2%-a
jólteljesítési bizt. a nettó vételár 2%-a
Előleg igényelhető: 30%
Előlegvisszafizetési biztosíték: a272/2014 (XI.5.) Korm.rend. 118/A. § (2a) szerint.
Részszámlázás: NyertesATgépenként1db számla benyújt.-ra jog.adott gép nettó vételárának100%-ra a
telj.igazolást követően.
A szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF
A kifiz.során a Ptk.6:130.§(1)(2), a Kbt.135§(1),4-(6),(9)bek., Kbt. 134. § (6) a) és a 272/2014(XI.5.)Kr. vonatkozó
rendelk.-ei az irányadók. Szállítóifinan.,támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti. AF feladásakor:
89,285714%
Szerződést biztosító mellékköt-ek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ -a
tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlati biztosíték:
1.1. Összege: 800.000,- Ft
1.2. Az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
1.3. Teljesíthető: AK fizetési számlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
1.4. Átutalás esetén AK(Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás) 10045002-00340409-00000017
számú b.számlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás
megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
1.5. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta
1.6. Részletek a dokumentációban.
2) Értékelés:
2.1. Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-100,00pont. A 0,00 pont a legrosszabb, a
100,00 pont legjobb.
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2.2. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arány, ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszere
szerint, a minőségi szempont alszempontjai kapcsán egyenes arányosítás.
2.3. 2.1.1.alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 20
m3/h;2.1.2. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. §(1)bek. szerint: 2
200mm;2.2.1.alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint:25
000 kg; 2.2.2. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 20
m2; 2.3.1. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint:2 400 kg;
2.3.2. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 750 kg; 2.3.3.
alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 7,5 másodperc; 2.3.4.
alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 6 másodperc.
2.4. Részletek a dokumentációban.
3) Feltételes eljárás:
A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja a figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (TSZ módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket,
hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítás vagy változásbejelentést
el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116.
§ (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét
biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra.
Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
Amennyiben a Szerződés aláírásától (a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napjától)
számított 6 hónapon belül a Szerződés hatálybalépése nem történik meg, Nyertes Ajánlattevő és
Ajánlatkérő is szabadulnak a kötelemből a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
4) Szakmai ajánlat:
4.1. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció előírásai szerint, mely
tartalmazza a megajánlott gépek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen
az Ajánlatkérő által előírt minimális paramétereknek való megfelelés, továbbá a minőségi kritérium
alszempontjai tekintetében a gépek értékelésre kerülő műszaki paraméterei. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy e körben a Dokumentáció II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges
kitöltve. AT-nek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék(ek),gép(ek)megnevezését,konkrét
típusát,gyártóját,ill. szárm.helyét aII.Kötet szerint.
4.2. Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minőségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő
műszaki paraméter nem vagy nem egyértelműen állapítható meg, de a minimális elvárásnak való
megfelelés megállapítható, úgy Ajánlatkérő az értékelés során a minimális 0,00 pontot adja.
4.3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban
kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentumok benyújtását kérheti ajánlattevő
részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal
egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást).
4.4. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem a dokumentációba meghatározott műszaki leírásnak
megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
4.5. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz
megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. AK a szakmai ajánlat
teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti, melyre tekintettel a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi. AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata
részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
5) Részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás
vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk
szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő –
részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Ajánlatkérő a műszaki
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feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett,
hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő a vizsgálata
során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból
költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval.
Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő
jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon
túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §. előírásai szerint.
További információk folytatása:
6) Egyéb tájékoztatások:
6.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi
dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is (nemleges tartalom esetén is). Az ajánlat
részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.
6.2. Ajánlatkérő jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr.” alatt
a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet, „EEKD” alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, „e-Kr”
alatt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet érti.
6.3. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt
az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot érti.
6.4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) és f) pontját.
6.5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6.6. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az e-Kr. szabályai szerint.
6.7. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
6.8. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
6.9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
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6.10. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet
esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § szakasz
tartalmazza, valamint az e-Kr. 11-12. §-ai.
6.11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29.§, valamint a 339/2014.(XII.19.) Korm.rend-ben
foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más
Ajánlatkérő nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás
alapján. A felhívás I.1. pontjában Ajánlatkérőként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került
megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás Ajánlatkérője a felhívás I.1. pontjában 2. helyen megjelölt
szervezet(Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás).
6.12. FelelősAkkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Lojek Bernadett (lajstromszám:01288).
6.13. A szerződés mellékleteként, legkésőbb a szerződéskötéskor Nyertes Ajánlattevő csatolja az
érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz
nyilatkozatát a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek
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:
2022/01/24 (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 (1100/2022)
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: Ripszám Dóra
Telefon: +36 308934308
E-mail: ripszam.dora@pte.hu
Fax: +36 72501671
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/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/EKR000026622022/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/EKR000026622022/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: Villamosenergia egyetemes szolgáltatás - PTE 2022.
Hivatkozási szám: EKR000026622022
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:
Villamos energia kereskedő kiválasztása a 2022. évtől kezdődően.
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: Villamosenergia beszerzés a 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: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő műszaki leírásban felsorolt — Magyarország
területén található — villamos energia felhasználási helyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia adásvételi szerződés a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre
álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése
(kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) a 2022-es naptári évtől kezdődően, menetrend adási
kötelezettség nélküli teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés keretében.
Az ajánlatkérő villamos energiaszükségletét biztosító villamos-energia beszerzése mindösszesen 25.665.876 kWh
+ 30 % opció mennyiségben (amely mennyiség 498.340 kWh kiserőmű által tervezetten termelt mennyiséget is
magában foglal).
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
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:
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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
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 igen
Opciók ismertetése: Opció mennyisége: 7.699.762 kWh.
Az opcionális mennyiségek lehívhatóságának véghatárideje megegyezik a szerződés időtartamával.
Amennyiben a Vevő neki felróhatóan a Közbeszerzési Eljárásban meghatározott összesített (opcionális
mennyiséget is tartalmazó) villamosenergia mennyiségnél megengedett eltérés mértékét meghaladó
mennyiségű villamosenergiát vesz át (a továbbiakban: Túlvételezés) - kivéve, ha ennek oka vis maior pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a pótdíjalap 10 %-a.
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 szolgáltatás egységes jellegéből adódóan a több szerződés keretében történő teljesítés nem lehetséges.
A beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az
egységes, biztonságos, kiszámítható ellátást illetve a legkedvezőbb árak elérését, a hatékony felelős gazdálkodás
érvényesülését a beszerzés egyben történő kezelését biztosítja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint.
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A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
fejezetében foglaltak szerint.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. (előzetes igazolási mód)
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. §
(11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (megjelölve legalább a
teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő
másik felet, az értékesítés tárgyát és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.
Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak
IV. rész alfa szakaszát. A referencia-igazolás/referencia-nyilatkozat benyújtandó az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített
ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített
ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya
szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb villamos energia
értékesítéseik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 15.000.000 kWh mennyiségű,
villamos energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint 30 naptári napon belül
átutalással, az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés teljesítését Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során Európai
Uniós forrás bevonására jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/28 (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: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontásra EKR-ben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint,
valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A
közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus
Közbeszerzési rendszerben.
2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben
történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. §
(4) bekezdése szerint, EKR űrlap kitöltésével. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten
meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
4.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő
az ajánlatok értékelése során az értékelési szempontra figyelemmel következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a
meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
6.) Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint,
avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.
7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint érvényesül.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.
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9.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása tekintetében ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint azt követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására
ésszerű határidő tűzésével.
10.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított
dokumentumokat a Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi fordításban kell
benyújtani. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.
12.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
13.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám:
00952), Horváth-Tóth Veronika (lajstromszám: 01278)
14.) A szolgáltatás egységes jellegéből adódóan a több szerződés keretében történő teljesítés nem
lehetséges.
15.) A Felhívás II.2.7) pontjában rögzített 48 hónapos szerződés időtartamon Ajánlatkérő a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 50. § (2) bekezdésére tekintettel ("Az egyetemes szolgáltatót
az üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételekkel, határozatlan tartamú szerződés
megkötésére irányuló szerződéskötési kötelezettség terheli.") határozatlan tartalmú szerződést ért.
16.) Tárgyi közbeszerzési eljárás egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia beszerzésére
irányul. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben Ajánlattevő nem jogosult egyetemes szolgáltatás
nyújtására műszaki leírás mellékletét képező dokumentumban meghatározott felhasználási helyek
vonatkozásában.
17.) Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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
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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:
2022/01/24 (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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Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (26179/2021)
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: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15549989205
Postai cím: Fő Tér 4
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Hajnalka
Telefon: +36 204529931
E-mail: sajobodva@kazincbarcika.hu
Fax: +36 48514721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajobodva.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/EKR001560602021/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/EKR001560602021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001560602021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34928480-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében műanyag hulladékgyűjtő edények és műanyag házi komposztáló edények
beszerzése.
Teljes mennyiség:
240 literes EN 840 szabványsorozat szerinti, műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény - 20.000 db
300 literes műanyag, házi komposztáló edény – 1000 db
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
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: Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39221260-7

További tárgyak:
39234000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás telephelye: Sajókaza, 082/22 hrsz. és a Társulás tagjainak közigazgatási területe.
További információ a II.2.14. pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya műanyag hulladékgyűjtő edények és műanyag házi komposztáló edények
beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség (db).
1.tétel - 240 literes EN 840 szabványsorozat szerinti, műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény - 20.000 db
2. tétel – 300 literes műanyag, házi komposztáló edény – 1.000 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök megadott helyszínekre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes
ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
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Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást
tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdés
alapján.
(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 240 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain
túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/
nem) 30
2 További jótállás időtartama (Hónap) (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat tételi lehetőség biztosítása:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy
a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet
képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű.
Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően
biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő a
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vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból
költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval.
Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és
szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy
költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
II.2.3. pont folytatása:
Bódvaszilas körzet:
Szállítási cím: 3763 Bódvaszilas közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 640 db
Dédestapolcsány körzet
Szállítási cím: 3643 Dédestapolcsány
Szállítandó 240 literes edények száma: 640 db
Edelény körzet:
Szállítási cím: 3780 Edelény, 050/3 hrsz. (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 1536 db
Gesztely körzet
Szállítási cím: 3715 Gesztely önkormányzat közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 768 db
Nyékládháza körzet
Szállítási cím: 3433 Nyékládháza, 0217/21 hrsz. (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 1408 db
Ózd körzet
Szállítási cím: 3600 Ózd, 9255 hrsz. (Ózd I. számú hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 5376 db
Putnok körzet
Szállítási cím: 3630 Putnok, 0123/15 hrsz. (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 1536 db
Ragály körzet
Szállítási cím: 3724 Ragály közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 640 db
Rudabánya körzet
Szállítási cím: 3733 Rudabánya közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 768 db
Szendrő körzet
Szállítási cím: 3752 Szendrő, 0428/6 hrsz (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 768 db
Szikszó körzet
Szállítási cím: 3800 Szikszó, 069/2 hrsz.
Szállítandó 240 literes edények száma: 1920 db
Sajókaza körzet
Szállítási cím: Sajókaza, 082/22 hrsz. (Sajókaza Hulladékkezelő Centrum)
Szállítandó 240 literes edények száma: 4000 db
Szállítandó házi komposztálók: 1000 db
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)
bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
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A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.
II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével
és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4.§ . és a 6. § alapján kell kitölteni. Az előírt kizáró okok igazolási módjára vonatkozóan a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. § rendelkezései irányadóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek)
a Kr.. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén Ajánlattevő ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§),
illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban
az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell
nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P.1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális
tartalommal:
A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban
előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint
definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is
elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2.
A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását
megelőző utolsó 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (műanyag
hulladékgyűjtő edények és/vagy műanyag házi komposztáló edények - szállítása) származó - általános
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forgalmi adó 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 ajánlattevő
nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év
árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással
kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján
15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben jelen felhívás feladását megelőző
utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (műanyag hulladékgyűjtő
edények és/vagy műanyag házi komposztáló edények - szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 190.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek és a Kr. 1.§ (1) alapján az
Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a KD között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV.
rész α pont kitöltését). A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt.67.§ (3) bek. alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr.3.§ (2) bek.
foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy
személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos
módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt.69.§(4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1.
A Kbt.65.§(4) bek. és a Kr.21.§(1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (műanyag hulladékgyűjtő edények
és/vagy műanyag házi komposztáló edények szállítása) ismertetése.
A Kr.21.§(1a) bek. alapján Ajánatkérő felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő,
melynek értelmében az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

235

a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A
Kr.22.§(1) bek. a)-b) pontja alapján.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi teljesítés
tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége,
a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill. igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,
Ajánlatkérő kizárólag a referencia munkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe
az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt.140.§(9) bek. rendelkezéseire.
(bővebben a közbeszerzési dokumentumokban).
M.2.
A Kbt.65.§(4) bek. és a Kr.21.§(1) bek. i) pontja alapján ajánlattevő csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a
leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3.
A Kbt.65.§(4)bek. és a 321/2015.(X. 30.) K.r.21.§(1)bek.h) pontja alapján ajánlattevő csatolja az 1. és 2. tétel
mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:
— a leadott mpld-nak meg kell egyeznie az ajánlattevő szakmai ajánlatában megajánlott pontos típussal,
— a mpld. színét Ajánlattevő jogosult megválasztani,
— a mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen (roncsolásmentes
módon) ne legyen eltávolítható,
— Ajánlattevő nevét ajánlattevő nem tüntethetik fel a mpld.-on,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kr.24.§(1) bek. foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7),(9) és (11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított
3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több
szerződéssel is teljesíthető) alábbi referenciá(kk)val:
— legalább 240 literes (azaz 240 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú) kétkerekes műanyag
hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 13 500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
— legalább 300 literes (azaz 300 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú) műanyag, házi komposztáló
edények esetében összesen legalább 225 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)al,
azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (legalább
240 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy legalább 300 literes műanyag, házi
komposztáló edény) sor került legalább 13.500 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik)
leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési
időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bek).
Ajánlatkérő a kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény alatt az MSZ EN 840-1 szabvány szerinti két
kerékkel rendelkező műanyag hulladékgyűjtő edényt érti.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1)
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1. tétel (240 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény) tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN
840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1, GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű - tanúsítással
és gyártói CE tanúsítvánnyal
M/2.2)
A 2. tétel (300 literes műanyag, házi komposztáló edény) tekintetében: ZEK 01.4-08 (PAH) európai
szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(okk)al és és gyártói CE tanúsítvánnyal
M.3.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az 1. tétel tekintetében megajánlott termék mintapéldánya nem biztosítja,
hogy az adott termék megfelel az MSZ EN 840 szabványsorozat szerint meghatározott méretezéseknek és
kialakításnak.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a 2. tétel tekintetében megajánlott termék mintapéldánya nem biztosítja,
hogy az adott termék megfelel az alábbi műszaki paraméteknek: saját tömeg min 7,5 kg, térfogat
300-330 liter között, magasság max 1200 mm, szerelésmentes kivitel, bedobó nyílás átmérő min 400 mm,
csonka kúpos kialakítás, esővédő fedél megléte, alsó különálló perforált szellőző nyílások megléte, alsó
négyszögletes szellőzőnyílással ellátott tolóajtó megléte.
Ajánlatkérő a szakmai bírálat során a mintaedény alapján azt vizsgálja, hogy a termék a megjelölt
valamennyi követelménynek megfelel-e. Ajánlatkérő ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
KÉSEDELMI KÖTBÉR:
Alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes áruk (eszközök) nettó vételára, mértéke a késedelem minden
naptári napja után napi 1,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár
30 %-a.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: a meghiúsulással érintett egyes áru (eszközök) szerinti nettó vételár 30 %-a,
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg),
JÓTÁLLÁS: : Ajánlattevő megajánlása szerint alakul, minimum 12 hónap. (A jótállással kapcsolatos további
vállalások értékelésre kerülnek)
FINANSZÍROZÁSI FELTÉTLEK:
Előleg igényelhető: max. 30 %
Részszámla. összesen max. 4 darab részszámla az alábbiak szerint:
— 1. részszámla 8.000 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzet a Vevő telephelyére történő leszállítását követően
— 2. részszámla további 6.000 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzet a Vevő telephelyére történő leszállítását
követően
— 3. részszámla további 6.000 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzet a Vevő telephelyére történő leszállítását
követően
— 4. részszámla az összes 1.000 db műanyag házi komposztáló Vevő telephelyére történő leszállítását követően
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135. § (1),(5)-(6) bek.
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
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
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: 2022/02/25 (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
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Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra
vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Feltételes eljárás:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdésében és 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel feltételes
eljárásként folytatta le az eljárást. A szerződés hatálybalépése Megrendelő ellenőrzési körén kívül eső,
bizonytalan jövőbeli eseményhez kötött:
Az Ajánlatkérő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről sz 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerinti jóváhagyásokkal az eljárás megindításának időpontjában még nem rendelkezik.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a hivatkozott jogszabály szerinti hozzájárulások Ajánlatkérő általi
kézhezvétele.
2) Ajánlatkérő a pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket és igazolásukat a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
4) Az Ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek – kivéve egyéni vállalkozók csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett a
2006. évi V. tv 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. tekintetében. Ajánlatkérő
jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés és 65. § (7) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését. Nemleges nyilatkozatok is csatolandók!
6)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7) Értékelés módszere: Legjobb ár-érték arány:
Ajánlatkérő a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. pont
1. számú melléklete A. 1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások)
esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklete B. pontja szerint pontozás módszere,
az 1. r.sz. esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. aa) pont szerinti
fordított arányosítás.
Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0,00 pont
legrosszabb, 100,00 pont legjobb érték. További információ a közbeszerzési dokumentációban (KD).
8) Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a KD V. kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az Ajánlatkérő
által előírt minimális paramétereknek való megfelelés (KD V. Kötet Műszaki leírásában található táblázat
csatolása szükséges kitöltve). Ajánlattevő szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti
típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt
érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói
igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást).
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Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak
megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szakmai ajánlatában csatolja az egyes műszaki követelményeknek
való megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl Ajánlattevő csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
9) Ajánlatkérő a III.1.3) M.3. alkalmassági minimumkövetelménnyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adja. Ajánlatkérő kifejezetten is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a mintapéldány megállapítható
tulajdonsága nem felel meg a műszaki követelményekben meghatározott kritériumoknak (KD V. kötet),
úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
10) Ajánlati biztosíték: 2 000 000,- Ft. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén Ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00338240-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatkérő
rendelkezésére kell állnia. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő
lejártától számított 30 napot kell érteni!
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12) A Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
13) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
14) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak
alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
15) Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes, hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy
azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszer
tanúsítvánnyal; valamint ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve
környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés
egész időtartama alatt nyertes Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének
fenntartásáról.
16) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3) pontjában megadott címen. Ajánlatkérő a
Kbt. 41§ (3) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017(XII.19.)Kr. szabályai
szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKRben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,
valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az eKr.10-13.§-ai vonatkoznak.
Folytatás: 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
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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 jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.1.3. További információk pont folytatás:
17) Irányadó idő: Valamennyi megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18) Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési
dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56.§
szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és
használatával kapcsolatos információk elérhetők: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap, https://nekszt.hu
oldalakon.
19) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Jancsurák Sándor (lajstromszám: 00842)
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:
2022/01/24 (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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Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (1449/2022)
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: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: 19001724242
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszki Út 53 28914
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Tamás
Telefon: +36 709315590
E-mail: palyazat2020@vosz.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vosz.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/EKR001365292021/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/EKR001365292021/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: Kbt. 5. § (4) bek. szerinti önkéntes alkalmazó
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: gazdasági munkaadói érdekvédelem, érdekképviselet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer fejlesztése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001365292021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72263000-6
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szakmai megvalósítást támogató informatikai rendszer kifejlesztése és üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szakmai megvalósítást támogató informatikai rendsz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
1064 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi informatikai rendszer fejlesztése és üzemeltetése az alábbi feladatokat foglalja magában:
- Termék specifikáció véglegesítése, rendszerterv és architektúrális terv leszállítás, elfogadtatása
- Felhasználói és megrendelői, valamint adminisztrátori ügyfél utak megtervezése, megfelelő, mindene
eshetőségre kiterjedő UX / UI kialakítása
- Fejlesztési és implementációs feladatok:
- Integrációs szint (middleware) implementációja
- 20-30 digitális megoldáshoz való integrált kapcsolódás, meglévő API-okon keresztül vagy egyedi integráció
megvalósítása
- Egységes és egyszerű, biztonsági követelményeknek megfelelő bejelentkezési mechanizmus fejlesztése, mely a
független megaoldások közötti egységes bejelentkezést is megvalósítja
- Adatbázis réteg implementációja
- Adat transzformációs logika megvalósítása a különböző szállítók és egy sztenderd logika között
- Hiányzó üzleti modulok potenciális lefejlesztése
- Felhasználói dashboard tervezése, fejlesztése, dashboardról indítható tranzakciók megvalósítása
- Információs portál fejlesztése, tartalmi elemek megjelenítése
- Lifecycle események tervezése és fejlesztése:
- Vadonatúj szolgáltatások igénybevétele
- Meglévő szolgáltatóknál többlet szolgáltatások megrendelése
- Meglévő adatok alapján új szolgáltatóknál való szolgáltatások kezdeményezése
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- Szolgáltatási szintek változtatása
- Egy vagy több szolgáltatás lemondása
- Független portálokhoz való integráció, mint például www.vali.hu, illetve potenciálisan NAV és ügyfélkapú
integráció
- Portál üzemeltetési modulok fejlesztése
- Pénzügyi, elszámolási, számlázási modul integrációja, illetve adot esetben alap funkcionalitás fejlesztése
- CRM modul intergációja, adott esetben ennek alap funkcionalitásának fejlesztése
- Infrastruktúra implementációhoz köthető feladatok:
- Infrastruktúrális rendszerterv kidolgozása és elfogadtatása
- Megfelelő cloud szolgáltató kiválasztása
- Fejlesztői, tesztelői és éles környezet implementálása
- Infrastruktúrális beszállítóval kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, beszerzés megvalósítása
- Teszteléshez köthető feladatok:
- A leszálított kód és egyéb termékek belső tesztelése átadás előtt
- Alap funkcionális teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadő hibák priorizálása, javítása
- Rendszer integrációs teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadó hibák priorizálása, javítása
- Felhasználói teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadó hibák priroizálása, javítása
- Teljesítmény teszt esetek kidolgozása, tesztelés és az ebből fakadó hibák priorizálása, javítása
- Független biztonsági és penetrációs teszt lebonyolítása
- Egyéb nem funkcionális tesztelés lebonyolítása
- Élesítéshez köthető feladatok
- Élesítési terv, visszaállási terv megalkotása és elfogadtatása
- Élesítés megvalósítása
- Támogatáshoz köthető feladatok
- Élesítés utáni emelt szintű támogatás 3 hónapig, majd ezek után 57 hónap jótállási időszak
- Projekt menedzsment
- Megrendelői projekt boardokon való részvétel
(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 felhívás III.1.3. pont M.2.1. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli
további szakember rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő) 5
2 A felhívás III.1.3. pont M.2.2. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember
rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő) 5
3 A felhívás III.1.3. pont M.2.3. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember
rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő) 5
4 A felhívás III.1.3. pont M.2.4. pontja kapcsán bemutatott szakemberen felüli további szakember
rendelkezésre állása (min.0, max. 1 fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.3. pontban foglaltakkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a
szoftverfejlesztést felhő alapú adattárolással kell elvégezni.
2. A II.2.7. pontban kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a
szoftverfejlesztés időtartama 12 hónap, a szoftverüzemeltetés időtartama 3 hónap. A jótállás időtartama a
szoftverüzemeltetés lezárásától számított 57 hónap. A Vállalkozó a jótállás időtartama alatt köteles rendelkezésre
állni és haladéktalanul biztosítani az informatikai rendszer egészének hiba és hiánymentes üzemelését, valamint
felhő alapú adattárolásának biztosítását.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező
fejlesztési és üzemeltetési feladatok egymásra épülnek, egy egységet alkotnak. Adott esetben, ha a közbeszerzés
részeként egymással szoros összefüggésben lévő részfeladatokat a különböző vállalkozók végeznék el, a
különböző szerződő felek munkájának koordinálása aránytalan többletfeladatokat és nehézségeket okozna,
továbbá a szerződés teljesítését is negatívan befolyásolná. A fenti indokok miatt a közbeszerzés részekre bontása
szakmai és gazdasági szempontból is ésszerűtlen lenne. A fentieken túlmenően a vizionált rendszer legnagyobb
előnye az, hogy végfelhasználói heterogén rendszerek között teremt meg egy ügyfélélményt növelő integrált
szolgáltatási portált – így a többlet részre bontás növelné a felhasználói élmény komplexitását, amely ellentétes
a portál végcéljával. Ezért az integrációs felületre való ajánlat részekre bontása nem indokolt és a végcéllal
ellentétes.
4. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja: 2023.03.31. napja, A záró kifizetés benyújtásának határideje
2023.03.31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb
2023.03.31.
A szoftverfejlesztés időtartama nem nyúlhat túl a projekt fizikai zárásának időpontján. Amennyiben a projekt
meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az irányadó a szerződés
teljesítése során, azonban a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása
esetében sem növekedhet.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseinek
hatálya alá tartozik.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap
benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1)
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat
is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn
nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§
(4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) AK által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. A
Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig
– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKRben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni
és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1-7. §-ban foglaltak. irányadók.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bek. c) pontjára figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegforduló nappal
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (informatikai rendszer fejlesztése és/vagy üzemeltetése ) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő,
ha a közös ajánlattevők együttesen teljes mértékben megfelelnek az előírt minimumkövetelménynek,
tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel összeadódóan értelmezendő.
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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. AK hivatkozik a Kr. 19. § (3) és (5) bek.-re
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a
Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot,
második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. AK
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára
figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az
általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszer fejlesztése
és/vagy üzemeltetése) árbevétele a három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el
legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 350 000 000 Ft-ot , attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők legalább együttesen teljes
mértékben megfelelnek az előírt minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyigazdasági alkalmassági feltétel összeadódóan értelmezhető.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés
a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb informatikai tárgyú szolgáltatását megjelölve legalább:
-a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját év/hó/nap szerinti bontásban,
-a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét a szerződés tárgyát és
mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
- továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett,
és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a Kr. 21. § (3a) bekezdésére tekintettel.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kr.t 21/A. §-ban foglaltakra. Amennyiben a referenciaigazolás,
vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak irányadók. A referencia igazolása
tekintetében irányadó a Kr. 23.§-a.
M.2. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni
a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
- a szakember szakmai tapasztalatát és képzettségét ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(olyan tartalommal, hogy abból alkalmassági min. követelmények egyértelműen megállapíthatóak
legyenek, átfedések nélküli szakmai tapasztalat kezdő/befejező időpont év/hó szerinti
bontásban),
- végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
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Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a
Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot,
második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. AK
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és
az előírásoknak megfelelően) összességében legalább 1 db informatikai tárgyú szolgáltatás ellátására
vonatkozó teljesítésekből származó referenciával.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő a 3 év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja
elő, Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
informatikai tárgyú szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
M.2.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
felsőfokú gazdasági és/vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap
moduláris architektúra (egymásra épülő, önállóan is működő, de egymással kapcsolatban álló modulok
összességéből álló rendszer) fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.2.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
felsőfokú gazdasági és/vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap
rendszerintegrációs alkalmazások kialakításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.3.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
felsőfokú jogi és/vagy gazdasági végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki adatvédelmi tapasztalattal
rendelkezik.
M.2.4.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
felsőfokú informatikai, és/vagy gazdasági, és/vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki
legalább 36 hónap informatikai fejlesztési projektben szerzett vezetési és/vagy módszertani szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
Az előírt szakmai gyakorlatot több projektben szerzett szakmai tapasztalattal is be lehet mutatni.
Ajánlatkérő az M.2.1-4. alkalmassági követelmény tekintetében előírt végzettségekkel/képzettségekkel
egyenértékű végzettségeket/képzettségeket is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a minden megkezdett naptári napra, 15 napot meghaladó
késedelem esetén a szerződés felmondható, illetve Megrendelő elállhat a szerződéstől
Meghiúsulási kötbér: a teljes vállalkozói díj 20 %-a
Jótállás: 57 hónap, kezdő időpontja a végső teljesítésigazolás kiadásának időpontjától számítva.
A jótállási biztosíték mértéke: a nettó vállalkozói díj 2 %-a.
Előleg: maximum 30 %, ami a részszámlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Fizetési feltételek: a fejlesztés időszakában 7 részszámla és 1 végszámla nyújtható be,a kiadott fizetési ütemterv
szerinti készültségi foknál, az előleggel arányosan csökkentett vállalkozói díj 12,5 %-áról, az üzemeltetés
időszakában havonta 1 db, összesen maximum 3 db részszámla benyújtására van lehetőség.
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Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). AK uniós forrásból biztosítja a
fedezetet, szállítói finanszírozás keretében, a támogatási intenzitás 100 %.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/24 (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
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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: 2022/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b),
(1c)bek. alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok bontására irányadók az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
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:
1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési
dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben.
2) Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös AT-k
vonatkozásában.
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 AT erre vonatkozó megállapodását.
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5)–(6) bekezdés szerinti dokumentumokat kell tartalmazni [(6) bekezdés
esetén nemleges tartalommal is csatolandó] - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Felolvasólap
tekintetében irányadó a Kbt. 68. § (4) bekezdése. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint
a dokumentációban foglaltak az irányadók.
6) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
7) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 napot ért.
8) FAKSZ: dr. Molnár Gábor, lajstromszám: 01271
9) Ajánlatkérő az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.)
10) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
11)Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. szabályai vonatkoznak.
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12) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
15) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000
000 Ft.
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Gránit Bank által kezelt
12100011-10004878-00000000 számú számla.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosítékról szóló nyilatkozatot EKR-ben
megadott űrlapon. A közlemény rovatban kérjük az EKR számot és az eljárás elnevezését feltüntetni.
Részletesen a KD-ban.
16) Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az
irányadó.
17) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
18) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a
minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
19) Jelen eljárás nyertes Ajánlattevőjének a szerződéskötés feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6)
bekezdése szerinti moratórium lejártát követően rendelkeznie kell a szerződés alapján ellátandó
feladataikra vonatkozó ISO 9001 szabványnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) érvényes tanúsítvánnyal
és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal. Közös ajánlattétel esetén elegendő,
ha a közös Ajánlattevők valamelyike rendelkezik a szerződéskötésre az előírt szabványnak megfelelő
tanúsítvánnyal.
20) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a szerződés alapján ellátandó
feladataikra is kiterjedő ISO 9001 szabványnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal, vagy
hogy legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog vele.
21) Ajánlatkérő jelen szerződés megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése
során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az 1. szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett,
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás
módszerével végzi az értékelést.
Az ajánlatkérő a 2.1.-2.4. értékelési részszempontok esetében az abszolút értékelés, pontozás módszerét
alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa
0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében. A legjobb tartalmi elem 100
pontot kap.
22) Ajánlattevőnek az 1. értékelési szempont tekintetében részletes árajánlatot kell tennie a Részletes
ártáblázat kitöltésével, amely indikatív jelleggel egyben tartalmazza az elvárt teljesítési ütemezést is.
23) . Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
24) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján
elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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. §-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:
2022/01/24 (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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Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság (1481/2022)
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: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11870096203
Postai cím: Szentjánosi Utca 12.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László
Telefon: +36 79422502
E-mail: info@portofbaja.hu
Fax: +36 79422502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.portofbaja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.portofbaja.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: Kikötő üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000219682021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45241000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése
Tervez.előkész.fel.:
-Lét.megval.hoz szüks.kivit.tervek és egyéb kap.dok.elkész.,az esetlegesen szüks.eng.megszerz.
-Megval.tervek üzemeltetési utasítások kész.
-Régészeti megfigy.
-Lőszerment.
-Ideiglenes lét.tervezése,kivitelezése
Közművek lét.:
-Térvil.hál.kiép.,véd.hely.:667fm
-Közvil.hál.kiép.,véd.hely.:201fm
-Kis-és középfesz.hál.ép.:46,0fm
-Víz és tüzivíz vez.ép.,véd.hely.:1019fm
-Csapadékvíz vez.és szivárgó csat.ép.,véd.hely.:501fm
-Gázvez.keresztezés:e-közmű nyil.besz.,kiváltás nem szüks.
-Távközlési vez.keresztezés:szakfelügyelet szüks.
Útép.és kapcs.magasép.fel.:
-Épületbont.:10030légm3
-Töltés ép.:3197m3
-Térkő burk.ép.:7702m2
-Aszfalt burk.ép.:193m3
-Cementes stabiliz.:1758m3
-Járda burk.ép.:402m2
-Kerítés ép.:1db
Partfal ép.:
-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:621m3
-Cementes stabiliz.:414m3
-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:414m3
-Csatlakozó meder kotrása:1888m3 (71,5m)
-Bent maradó acél szádlemez véd.:858m2
-Meglévő dilat.zárása acél elemekkel,szivárgó kivit.:160m2
-Meglévő acél szádfal dilat.zárása acél elemekkel,háttér injektálással:6m2
-Üreg betöltése spec.kitöltő anyaggal,szüks.munkagödör nyitással,búvármunkával,partoldali zárással:532m3
-Hézag töm.spec.duzzadó anyaggal:400m2
-Függesztett állvány ép./bont.:1810m2
-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz felett:100m2
-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz alatt,acél elemekkel
tört.zárása,injektálása,búvármunkával:100m2
-Felmenő szerkezeten acélbetétek passzíválása:100kg
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-Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/nagynyomású vízsugárral:100m2
-Szivárgó tisztít.:60 m
-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-ig:47m
-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-1000:30m
-Csővez.ép.műanyag csőből DN 250-400:47m
-Csővez.ép.műanyag csőből DN 600 és felette:30m
-Geotextília terítése:1163m2
-Töltés alap.georáccsal,georács beép.:1163m2
-Beton burk.bont.közúton:115m3
-Földkiter.száraz munkagödörből:1655m3
-Kiegyenlítő lemez feletti feltölt.kész.szemcsés anyagból:1655m3
-Szerkezeti gerenda kész.:89m3
-Szögtámfal kész.:239m3
-Rézsűvéd.kőszór.:635m3
-Rézsűburk.bont.:654m2
-Töltésre ép.hídfő szerk.gerenda és szárnyfal:20m3
-Monolit vizsgáló lépcső(szerelőbetonnal):5,3m3
-Monolit beton vizsgálójárda:14,5m3
-Rézsűburk.,rézsűkúpok burk.előregyártott elemekből:441m2
-Keresztszivárgók rézsűkivez.:36m
-Kikötői szerelvények technológiai szerelvényeinek felúj.,átép.,gépészet fejl.:1db
-Partfal helyre.követően egységes külső kialak.:1db
Vasútép.:
-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:612m3
-Cementes stabiliz.:427m3
-CP4/2,7 betonburk.kész.:92m3
-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:289m3
-Aszfalt burkolat ép.:136m3
-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bont.:96,5m
-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró ép.:688m
-Burkolati jelek kész.géppel sárga színben(tartós kivitel):882m2
-Vágány bont.kompletten 24 mh:950vfm
-Egyszerű kitérő bont.:7csop
-Átszelési kitérő bont.:2csop
-Felső ágyazat bont.:1200m3
-Alsó ágyazat bont.:970m3
-Kisgépes vágányép.54-es rendszerű:878vfm
-Kisgépes vágányép.48-as rendszerű:360vfm
-Nagygépes vágányszab.:3000vfm
-Sín csisz.:3000vfm
-Nagygépes kitérő szab.:14csop
-48-XIII típusú,használt minős.kitérő beép.:2csop
-48-XIV típusú,használt minős.kitérő beép.:1csop
-54-XIV r. használt minős.kitérő beép.:1csop
-B54-XI r. használt minős.kitérő beép.:6csop
-48-XXVII r. használt, minős.burkolható kitérő beép.:2csop
-Vasúti távközlő vez.ép.:970fm
-Statikus elektronikus vágányhídmérleg telep.:1db
-Vasúti ürítő garat lét.(BOKK vágányon):1db
-Vízoldali ürítőgarat lét.:1db
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-Vágány hossz.kivit.hez szüks.épületbont.:1db
Az üzemeltetési,használatba vételi eng.eljárás(ok)hoz kapcs.v.mennyi szük. dok. Ak. részére tört.átadása
ajánlattevő feladata.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2848434327 (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: Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

További tárgyak:

45241000-8

Kiegészítő szójegyzék

45111290-7
45210000-2
45231000-5
45232452-5
45233200-1
45233228-3
45234100-7
45246100-4
45247112-8
45247130-0
71220000-6
71356400-2
45110000-1
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656,
5657, 5662/6, 5664, 5663/2, 5353/4, 5353/6,5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665,
5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Bajai Közforg.Kikötő fejl.
Tervez.előkész.fel.:
-Lét.megval.hoz szüks.kivit.tervek és egyéb kap.dok.elkész.,az esetlegesen szüks.eng.megszerz.
-Megval.tervek üzemeltetési utasítások kész.
-Régészeti megfigy.
-Lőszerment.
-Ideiglenes lét.tervezése,kivitelezése
Közművek lét.:
-Térvil.hál.kiép.,véd.hely.:667fm
-Közvil.hál.kiép.,véd.hely.:201fm
-Kis-és középfesz.hál.ép.:46,0fm
-Víz és tüzivíz vez.ép.,véd.hely.:1019fm
-Csapadékvíz vez.és szivárgó csat.ép.,véd.hely.:501fm
-Gázvez.keresztezés:e-közmű nyil.besz.,kiváltás nem szüks.
-Távközlési vez.keresztezés:szakfelügyelet szüks.
Útép.és kapcs.magasép.fel.:
-Épületbont.:10030légm3
-Töltés ép.:3197m3
-Térkő burk.ép.:7702m2
-Aszfalt burk.ép.:193m3
-Cementes stabiliz.:1758m3
-Járda burk.ép.:402m2
-Kerítés ép.:1db
Partfal ép.:
-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:621m3
-Cementes stabiliz.:414m3
-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:414m3
-Csatlakozó meder kotrása:1888m3 (71,5m)
-Bent maradó acél szádlemez véd.:858m2
-Meglévő dilat.zárása acél elemekkel,szivárgó kivit.:160m2
-Meglévő acél szádfal dilat.zárása acél elemekkel,háttér injektálással:6m2
-Üreg betöltése spec.kitöltő anyaggal,szüks.munkagödör nyitással,búvármunkával,partoldali zárással:532m3
-Hézag töm.spec.duzzadó anyaggal:400m2
-Függesztett állvány ép./bont.:1810m2
-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz felett:100m2
-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz alatt,acél elemekkel
tört.zárása,injektálása,búvármunkával:100m2
-Felmenő szerkezeten acélbetétek passzíválása:100kg
-Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/nagynyomású vízsugárral:100m2
-Szivárgó tisztít.:60 m
-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-ig:47m
-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-1000:30m
-Csővez.ép.műanyag csőből DN 250-400:47m
-Csővez.ép.műanyag csőből DN 600 és felette:30m
-Geotextília terítése:1163m2
-Töltés alap.georáccsal,georács beép.:1163m2
-Beton burk.bont.közúton:115m3
-Földkiter.száraz munkagödörből:1655m3
-Kiegyenlítő lemez feletti feltölt.kész.szemcsés anyagból:1655m3
-Szerkezeti gerenda kész.:89m3
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-Szögtámfal kész.:239m3
-Rézsűvéd.kőszór.:635m3
-Rézsűburk.bont.:654m2
-Töltésre ép.hídfő szerk.gerenda és szárnyfal:20m3
-Monolit vizsgáló lépcső(szerelőbetonnal):5,3m3
-Monolit beton vizsgálójárda:14,5m3
-Rézsűburk.,rézsűkúpok burk.előregyártott elemekből:441m2
-Keresztszivárgók rézsűkivez.:36m
-Kikötői szerelvények technológiai szerelvényeinek felúj.,átép.,gépészet fejl.:1db
-Partfal helyre.követően egységes külső kialak.:1db
Vasútép.:
-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:612m3
-Cementes stabiliz.:427m3
-CP4/2,7 betonburk.kész.:92m3
-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:289m3
-Aszfalt burkolat ép.:136m3
-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bont.:96,5m
-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró ép.:688m
-Burkolati jelek kész.géppel sárga színben(tartós kivitel):882m2
-Vágány bont.kompletten 24 mh:950vfm
-Egyszerű kitérő bont.:7csop
-Átszelési kitérő bont.:2csop
-Felső ágyazat bont.:1200m3
-Alsó ágyazat bont.:970m3
-Kisgépes vágányép.54-es rendszerű:878vfm
-Kisgépes vágányép.48-as rendszerű:360vfm
-Nagygépes vágányszab.:3000vfm
-Sín csisz.:3000vfm
-Nagygépes kitérő szab.:14csop
-48-XIII típusú,használt minős.kitérő beép.:2csop
-48-XIV típusú,használt minős.kitérő beép.:1csop
-54-XIV r. használt minős.kitérő beép.:1csop
-B54-XI r. használt minős.kitérő beép.:6csop
-48-XXVII r. használt, minős.burkolható kitérő beép.:2csop
-Vasúti távközlő vez.ép.:970fm
-Statikus elektronikus vágányhídmérleg telep.:1db
-Vasúti ürítő garat lét.(BOKK vágányon):1db
-Vízoldali ürítőgarat lét.:1db
-Vágány hossz.kivit.hez szüks.épületbont.:1db
Az üzemeltetési,használatba vételi eng.eljárás(ok)hoz kapcs.v.mennyi szük. dok. Ak. részére tört.átadása
ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati
ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 10
3 III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú
Kikötő fejlesztése című európai uniós projekt
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pontban meghatározott értékelési szempontok az alábbiakban kerülnek kifejtésre:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám: 70
2. A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez
szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) Súlyszám: 10
3. A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt közlekedési építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-KÉ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően
előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) Súlyszám: 10
4. A felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési
víziközmű tervezési részszakterületen vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi
vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL vagy
VZ-TER jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36
hónap) Súlyszám: 10
2. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A pontszámok kiszámítása az 1. értékelési
részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2-4. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás
módszerével történik.
3. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló
funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek szoros, egymásra épülő rendszert
képeznek, amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági
értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő
színvonalon történő megvalósítását.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 098 - 252354
(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: „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése
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:
2022/01/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 25
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
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E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3118515100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2848434327
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: VZ-TEL, VZ-TER
jogosultságú szakember; Mederrendezési, mederkotrási munkák részfeladatai; Rézsűburkolat építési
munkák részfeladatai. Szádlemez (szádfal) építési munkák részfeladatai; Közművezetékekhez kapcsolódó
építési részfeladatok; Útépítési részfeladatok; Híd
és műtárgyépítéshez kapcsolódó részfeladatok; Vasútépítési részfeladatok; Munkaterület őrzése;
Vágánymérleg; Tér-és közvilágítási
feladatok; Biztosítóberendezés építési részfeladatok; Kábelalépítmény építési részfeladatok;
Mederrendezési/mederkotrási
szakemberek biztosítása, akik részt vesznek a tervek, TU-, MMT-k felülvizsgálatában, a helyszínen
támogatják a felelős műszaki
vezetők munkáját. Együttműködésük során tapasztalataikkal segítik meghatározni a legoptimálisabb
organizációt, az ahhoz szükséges
saját és alvállalkozói kapacitást és a saját kapacitásaival rendelkezésre áll a munkák egy részének
elvégzésére; Rézsűburkolat építési
szakemberek biztosítása, akik részt vesznek a tervek, TU-, MMT-k felülvizsgálatában, a helyszínen
támogatják a felelős műszaki vezetők munkáját. Együttműködésük során tapasztalataikkal segítik
meghatározni a legoptimálisabb
organizációt, az ahhoz szükséges saját és alvállalkozói kapacitást és a saját kapacitásaival rendelkezésre áll
a munkák egy részének
elvégzésére; Szádlemez (szádfal) építési szakemberek biztosítása, akik részt vesznek a tervek, TU-, MMT-k
felülvizsgálatában, a
helyszínen támogatják a felelős műszaki vezetők munkáját. Együttműködésük során tapasztalataikkal
segítik meghatározni a
legoptimálisabb organizációt, az ahhoz szükséges saját és alvállalkozói kapacitást és a saját kapacitásaival
rendelkezésre áll a munkák
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egy részének elvégzésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9561 Nagysimonyi, Arany János
Utca 25., Adószáma: 25811058-2-18
2.Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske,
Béke Utca 150. Adószáma: 28733232-4-03
3. STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes Utca
2. (Infopark D épület) Adószáma: 25873982-4-43
4. Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9500 Celldömölk, Nagy Sándor
Tér 14. Adószáma: 14564477-2-18
Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9561
Nagysimonyi, Arany János Utca 25., Adószáma: 25811058-2-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1458/2022)
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: 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: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.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
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: K2176 Járművek elektromos alkatrészeinek beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001392852021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2176 Járművek elektromos alkatrészeinek beszerzése
Járművek elektromos alkatrészeinek beszerzése során új, Ajánlatkérő igénye alapján felújított alkatrészek
beszerzése és szállítása nettó 13 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, 2023. június 30-ig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 13000000 (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: K2176 Járművek elektromos alkatrészeinek beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelyen található, K
50 sz. raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Járművek elektromos alkatrészeinek beszerzése során új, Ajánlatkérő igénye alapján felújított alkatrészek
beszerzése és szállítása nettó 13 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, 2023. június 30-ig.
Az Ajánlatkérő „új alkatrész” alatt olyan alkatrészt ért, amely eredeti, sértetlen csomagolásában kerül leszállításra
és korábban még nem került beépítésre, vagy más módon használatban nem volt (pl. nem volt bemutatódarab).
Az Ajánlatkérő „felújított alkatrész” alatt olyan alkatrészt ért, amely korábban már használt, elhasználódott
alkatrész, amelynél helyreállító tevékenységet végeztek, melynek célja az újbóli teljes értékű használhatóság,
élettartam növelés, ill. korszerűsítés.
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Ajánlatkérő által az ajánlatkérési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazandó ártáblázatban (1.a.
számú melléklet) az egyes alkatrészek mennyiségei meghatározásai tájékoztató jellegűek (535 féle, várható
tájékoztató jellegű mennyiség az előző évek fogyási adatai alapján 39142 db).
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Az 1.a. számú mellékletben megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a
keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés
mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő által az 1.a. számú melléklet keretében megadott cikkszámok az egyes tételek pontos meghatározását
szolgálják, ezen cikkszámokkal egyenértékű alkatrészek megajánlását is elfogadja Ajánlatkérő. Kétség esetén az
egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Az 1.a. számú melléklet keretében megadott cikkszámok és megnevezések vonatkozásában bármely eltérés
esetén a cikkszám az irányadó.
Amennyiben bármely okból kifolyólag az egyes alkatrészhez Ajánlatkérő által megadott termékjellemző és/vagy
a beazonosítás megkönnyítése érdekében megadott referencia-cikkszámhoz a gyártómű által hozzárendelt
termékjellemzők és az ajánlattevő által megajánlott termék jellemzői között eltérés, ellentmondás merül fel,
úgy minden ilyen esetben a megadott referencia-cikkszámhoz a gyártómű által hozzárendelt termékjellemző az
irányadó.
Ajánlatkérő az 1.a. sz. mellékletben nem szereplő új alkatrészek, termékek (Ajánlatkérő igénye alapján
akár felújított is) lehívására is lehetősége van a www.unixauto.hu; és/vagy www.bardiauto.hu; és/vagy
www.langauto.hu webáruházakban aktuálisan elérhető cikkek közül. Ajánlatkérő csak olyan terméket rendelhet,
amely legalább az egyik elektronikus adatbázisban aktuálisan szerepel.
A járművek elektromos alkatrészeinek lehívására Ajánlatkérő által megküldött eseti megrendelések szerint kerül
sor, melynek részletszabályait az eljárás részeként kiadott adásvételi keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás, az 1.a. számú melléklet tartalmazza, valamint www.unixauto.hu; www.bardiauto.hu;
www.langauto.hu weboldalak 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 termékek nettó referencia árából adott kedvezmény mértéke (min. 10% - max.
55%) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az alkalmazott értékelési módszerek: Ajánlatkérő az ár szempont
esetében a fordított arányosítás módszerét, az 1. minőségi értékelési részszempont esetében az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőt érti:
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Mindösszesen képzett érték (nettó HUF).
Az 1. minőségi értékelési részszempont - A termékek nettó referencia árából adott kedvezmény mértéke esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 55 %. Ajánlatkérő az ár szempont vonatkozásában felhívja az
Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az 55 %-nál magasabb %-os értékű vállalás esetén
is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. A termékek nettó referencia árából adott kedvezmény
mértéke (%) nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 10%, amely vállalásra Ajánlatkérő minimális (0)
pontot ad.
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen,
- ha Ajánlattevő által az 1.a. számú mellékletben bármely termék esetében tett megajánlás nettó egységára 0 Ft
vagy negatív szám;
- ha Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az 1. minőségi értékelési részszemponttal kapcsolatban
meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott
megajánlás nem lehet: amennyiben az 1.2. alszempontra tett megajánlás negatív szám, nem egész szám vagy 10
%-nál kedvezőtlenebb, abban az esetben Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.
A referencia ár meghatározása az alábbi, nyilvános, bárki által hozzáférhető on-line, elektronikus adatbázisok
segítségével történik, az alábbi módon:
Adatbázisok: www.unixauto.hu ; www.bardiauto.hu ; www.langauto.hu
Ajánlatkérő csak olyan terméket rendelhet az 1.a. számú mellékleten kívül, amely legalább az egyik elektronikus
adatbázisban szerepel.
A referencia ár meghatározása, az Ajánlattevő által a szerződésben vállalt kedvezmény ellenőrzése: Az
adatbázisokból Ajánlatkérő lekérdezi a szükséges termék árát. A lekérdezéskor Ajánlatkérő a katalógusokban
elérhető összes gyártó termékét lekérdezi.
Amennyiben az egyes katalógusok az adott termék vonatkozásában különböző árakat adnak meg, Ajánlatkérő a
(nettó) legalacsonyabbat tekinti úgynevezett referencia árnak.
Amennyiben Ajánlatkérő egy meghatározott gyártó termékét rendeli meg, Ajánlatkérő az adatbázisokból csak
ezen konkrét gyártó termékének az árait kérdezi le. Ezek közül a legalacsonyabbat tekinti referencia árnak.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (nettó) referencia árból levonja az Ajánlattevő által a szerződésben vállalt
kedvezményt és összeveti azt a konkrét árajánlatban szereplő termék árával.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a konkrét árajánlatban szereplő minden termék esetében elvégzi ezt
az ellenőrzést. Az ellenőrzés során a megrendelés kiadásának dátumával egyező napon érvényes adatbázisokat
alkalmazza az Ajánlatkérő.
Amennyiben az ellenőrzés eredménye valamely termék esetében eltérést mutat a referenciaárnak a nyertes
ajánlatban megadott kedvezménnyel csökkentett ára és az árajánlatban megadott érték között, a nyertes
ajánlattevő köteles az árajánlatát az ajánlatának megfelelő értékre módosítani.
A referencia ár meghatározásakor Ajánlatkérő az egyes on-line elektronikus adatbázisokban szereplő ideiglenes
árkedvezményeket, akciókat nem veszi figyelembe.
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 218 - 573446
(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: 32273 Rész száma: Elnevezés: K2176 Járművek elektromos alkatrészeinek beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/01/19 (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: Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14059296242
Postai cím: Kistanya Utca 9. 2. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: turcsaniroda@gmail.com
Telefon: +36 202224059
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: 13000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát: nem releváns
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám: 14059296-2-42;
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1173 Budapest, Kistanya
Utca 9. 2. ép., adószám: 14059296-2-42;
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezése: az eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §. 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:
2022/01/24 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

271

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 (1545/2022)
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
Telefon: +36 52511454
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
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: Régi Városháza felújításának műszaki ellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR000723352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében a Régi Városháza épületének energetikai
korszerűsítéséhez és az épület reprezentatív tereinek belsőépítészeti felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátása a kivitelezés teljes ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és közbeszerzési dokumentumok részét képező
feladatmeghatározásnak megfelelően.
A felújítás keretében a 6664 m2-es területen lévő 5437,41 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény
energetikai korszerűsítésére kerül sor.
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében finanszírozott munkák:
az épület homlokzatának (~2193 m2) hőszigetelő vakolattal történő ellátása, pince- és padlásfödémének (~5940
m2) hőszigetelése, hőszigetelt nyílászárók beépítése (130 db), épületgépészeti korszerűsítés (padlófűtés és fancoil rendszer kialakítása), az épület erősáramú hálózatának és lámpatestjeinek cseréje
Önerőből finanszírozott munkák:
padlóburkolatok felújítása, belső nyílászárók cseréje/felújítása, az épület gyengeáramú hálózatának cseréje, az
épület belső festése, a szennyvízvezetékek felújítása és az épület reprezentatív tereinek belsőépítészeti felújítása
A Régi Városháza mindkét épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszámai: 1785 és 1807.
A felújítás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/19-ÉPO-1/03020-3/2020 és HB/19-ÉPO-1/02828-3/2020
örökségvédelmi engedélyeivel rendelkezik. A korszerűsítés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani
az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni
az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.
Megbízott tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles végezni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15000000 (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)
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Elnevezés: Régi Városháza felújításának műszaki ellenőrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

71631300-3

További tárgyak:
71631400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen 8513 hrsz. 4024 Debrecen, Sas utca 1. szám,
Debrecen 8515 hrsz. 4024 Debrecen, Piac utca 20. szám és Debrecen 8514 hrsz. Debrecen Városháza utca
8514.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében a Régi Városháza épületének energetikai
korszerűsítéséhez és az épület reprezentatív tereinek belsőépítészeti felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátása:
A felújítás keretében a 6664 m2-es területen lévő 5437,41 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény
energetikai korszerűsítésére kerül sor.
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében finanszírozott munkák:
az épület homlokzatának (~2193 m2) hőszigetelő vakolattal történő ellátása, pince- és padlásfödémének (~5940
m2) hőszigetelése, hőszigetelt nyílászárók beépítése (130 db), épületgépészeti korszerűsítés (padlófűtés és fancoil rendszer kialakítása), az épület erősáramú hálózatának és lámpatestjeinek cseréje
Önerőből finanszírozott munkák:
padlóburkolatok felújítása, belső nyílászárók cseréje/felújítása, az épület gyengeáramú hálózatának cseréje, az
épület belső festése, a szennyvízvezetékek felújítása és az épület reprezentatív tereinek belsőépítészeti felújítása
A Régi Városháza mindkét épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszámai: 1785 és 1807.
A felújítás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/19-ÉPO-1/03020-3/2020 és HB/19-ÉPO-1/02828-3/2020
örökségvédelmi engedélyeivel rendelkezik. A korszerűsítés során fokozott figyelemmel kell lenni, és be kell tartani
az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a munkavégzés során különös tekintettel kell lenni
az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.
Megbízott tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles végezni.
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a
vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:
- építész, elektromos és gépész munkák műszaki ellenőrzése,
- a jogerős és végrehajtható hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal
ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartatása,
- a kiadott építéstörténeti dokumentációban foglaltak maradéktalan betartatása, az értékleltárban szereplő
műemléki értékek megvédésének betartatása,
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek)
meglétének ellenőrzése, az elektronikus építési napló vezetése,
- az építési munkaterület átadásának lebonyolítása (megszervezése, jegyzőkönyv készítése),
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése,
- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési
(létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési
dokumentáció alapján,
- az elektronikus építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,
- kooperációs jegyzőkönyvek készítése, vezetése,
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- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az elektronikus építési naplóban, a műszaki, illetve gazdasági
szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
- az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok
meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának
bejegyzése az elektronikus építési naplóba,
- a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása (megszervezése, jegyzőkönyv készítése),
- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági
előírások betartásának ellenőrzése,
- a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az elektronikus építési naplóban,
- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
- műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és teljesítésigazolás szakmai igazolása
a) fővállalkozó által átadott alátámasztó dokumentumok ellenőrzése
b) rögzítése az elektronikus építési naplóban
a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy
jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, legfeljebb 15 munkanapon belül,
- a számlázható összegre tett javaslat, eltérése esetén az eltérés indoklása,
- annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az
Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű
beépítés ellenőrzése,
- az elektronikus építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban
megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési
termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.
Az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága: hetente minimum 1 alkalom.
Megbízott műszaki ellenőr szavatossági feladatok keretében ellátja a szavatossági és a jótállási igények
érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat is az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásáig. Az utófelülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
További információk 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 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épület
építésének és/vagy felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének műszaki ellenőrzésében
szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épület gépészeti kivitelezési
munkáinak műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épület elektromos kivitelezési
munkáinak műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
4 4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épület energetikai felújításának
műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
5 5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki belsőépítészeti felújítás és/vagy
átalakítás műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 - „A Régi Városháza épületének
energetikai korszerűsítése”
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 173 - 451850
(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: Régi Városháza felújításának műszaki ellenőrzése
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:
2022/01/18 (éééé/hh/nn)
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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: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23108800209
Postai cím: Nagybánya Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: mohacsi.ildiko@ckmkft.hu
Telefon: +36 52795467
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52998422
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17366000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
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: épület gépészeti
kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése, épület elektromos kivitelezési munkáinak műszaki
ellenőrzése, belsőépítészeti felújítás és átalakítás műszaki ellenőrzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17020/2021.
Nyertes ajánlattevők:
Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Nagybánya utca 17., adószám:
23108800-2-09)
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További ajánlattevők:
• 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 2.
em., adószám: 13450027-2-43)
• NOX Beruházó és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Alkotmány utca
21. 1. em. 1., adószám: 10952166-2-41)
• Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (7630 Pécs, Barázda utca 17/2., adószám:
13625438-2-02)
• "NYÍRBER" Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400
Nyíregyháza, Hunyadi út 78/a., adószám: 11244558-2-15)
• UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13., adószám: 10554885-2-43)
• TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24655460-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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:
2022/01/24 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0120/2022)
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: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Viktória
Telefon: +36 301578884
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)
Hivatkozási szám: EKR001598812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya szerinti
szervezetek részére kliens oldali informatikai eszközök biztosítása céljából:
az 1. közbeszerzési részben 16-féle, mindösszesen 240 000 darabos alaptermék és önállóan rendelhető tartozék.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 399699 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01SZGRK20 szerinti KM2
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérővel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
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ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
II.2.14) pont folytatása:
- DIGITRAN Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.) 26196413-2-41
- Gamax Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. II/18.) 10383571-2-44
- CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.) 13730848-2-41
- Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.) 12857074-2-43
- AREUS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u.) 5. 23469507-2-41
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):
- Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) 12948901-2-41
- ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) 24909707-2-06
- QZRT Infotech Kft. (1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. fszt. 2.) 24246897-2-42
- DIGITRAN Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.) 26196413-2-41
- Gamax Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. II/18.) 10383571-2-44
- CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.) 13730848-2-41
- Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.) 12857074-2-43
- AREUS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u.) 5. 23469507-2-41
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 | 2022.20

283

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 005 - 006190
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01SZGRK20 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.-ETIAM Kft.-QZRT Infotech Kft.-Digitran Hungária Zrt.-GAMAX Kft.CLARMONT I.S. Kft.-Inter-Computer-Informatika Zrt.-Areus Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
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: 399699
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 399699
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
T-Systems Magyarország Zrt. 12928099-2-44
DOKUCENTRUM Kft. 13804828-2-42
Szinva Net Zrt. 24962106-2-05
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., 12928099-2-44)
DOKUCENTRUM Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51., 13804828-2-42)
Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1., 24962106-2-05)
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
Enterprise Communications Magyarország Kft. 13835462-2-41
Sys IT Services Kft. 23994982-2-43
Szintézis Zrt. 12890341-2-08
PANOR Informatika Zrt. 25119071-2-41
MACROTEL Kft. 12941911-2-19
Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt. 27984026-2-42
Duna Elektronika Kft. 12029145-2-43
ADATKÖZPONT Kft. 24081801-2-03
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. 11809360-2-42
FLAXCOM HOLDING Zrt. 13985677-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
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EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., 10649297-2-44)
Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119., 13835462-2-41)
Sys IT Services Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em., 23994982-2-43)
Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., 12890341-2-08)
PANOR Informatika Zrt. (1139 Budapest, Frangepán utca 46-48., 25119071-2-41)
MACROTEL Kft. (8200 Veszprém, Gerenda utca 4-6., 12941911-2-19)
Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt. (1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em., 27984026-2-42)
Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99., 12029145-2-43)
ADATKÖZPONT Kft. (6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., 24081801-2-03)
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., 11809360-2-42)
FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53., 13985677-2-42)
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Systems Kft. 13978774-2-41
WSH Kft. 12048898-2-43
WOSS Kft. 12021927-2-42
Boost IT Kft. 14387591-2-41
XCOPY Kft. 10900750-2-42
NÁDOR Rendszerház Kft. 10507326-2-42
KVENTA Kft. 10329102-2-13
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 24907468-2-41
CTSINFORMATIKA Kft. 11154361-2-09
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., 13978774-2-41)
WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97., 12048898-2-43)
WOSS Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 98., 12021927-2-42)
Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2., 14387591-2-41)
XCOPY Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86., 10900750-2-42)
NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9., 10507326-2-42)
KVENTA Kft. (2040 Budaörs, Vasút u. 15., 10329102-2-13)
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2., 24907468-2-41)
CTSINFORMATIKA Kft. (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u 5., 11154361-2-09)
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
SERCO Kft. 12906240-2-41
FORNAX SI Kft. 24278353-2-43
ALBACOMP SH Kft. 12396861-2-07
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
SERCO Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314., 12906240-2-41)
FORNAX SI Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1., 24278353-2-43)
ALBACOMP SH Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B., 12396861-2-07)
ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em., 10378144-2-41)
folytatása a VI.4.3 pontban.
A tájékoztató a 2021.06.01. és 2021.09.01. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01SZGRK20. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
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keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
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: 1025
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.
folytatása a VI.3-as pontnak:
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
IMG Solution Kft. 14894262-2-41
TIGRA Rendszerház Kft. 13284220-2-43
TIGRA Kft. 12218778-2-42
TRACO Zrt. 11856403-2-42
SzámHEAD Kft. 10415618-2-43
R+R Periféria Kft. 12221402-2-42
PC Trade Systems Kft. 12937303-2-43
Invigor Kft. 14757671-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
IMG Solution Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 26., 14894262-2-41)
TIGRA Rendszerház Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 13284220-2-43)
TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2., 12218778-2-42)
TRACO Zrt. (1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1., 11856403-2-42)
SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 95.,10415618-2-43)
R+R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép., 12221402-2-42)
PC Trade Systems Kft. (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6., 12937303-2-43)
Invigor Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép., 14757671-2-43)
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
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Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41
ETIAM Kft. 24909707-2-06
QZRT Infotech Kft. 24246897-2-42
Digitran Hungária Zrt. 26196413-2-41
GAMAX Kft 10383571-2-44
CLARMONT I.S. Kft. 13730848-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. 12857074-2-43
Areus Zrt. 23469507-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., 12948901-2-41)
ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39., 24909707-2-06)
QZRT Infotech Kft. (1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. fszt. 2., 24246897-2-42)
Digitran Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C., 26196413-2-41)
GAMAX Kft (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18., 10383571-2-44)
CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3., 13730848-2-41)
Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1., 12857074-2-43)
Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 5., 23469507-2-41)
7. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
M&S Zrt. 14409471-2-41
DIGITAL Kft. 10406115-2-06
PROFESSZIONÁL Zrt. 13369657-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft. 13799504-2-41
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
M&S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. fszt. 4., 14409471-2-41)
DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83., 10406115-2-06)
PROFESSZIONÁL Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 7., 13369657-2-43)
USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2., 13799504-2-41)
99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 13854964-2-43)
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyrt. 12011069-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43
M & M COMPUTER Kft. 10582048-2-02
Humansoft Szerviz Kft26709486-2-41
Invitech ICT Services Kft. 25836965-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u 8., 12011069-2-41)
Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59., 13644545-2-43)
M & M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42., 10582048-2-02)
Humansoft Szerviz Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., 26709486-2-41)
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4., 25836965-2-13)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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
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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)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0123/2022)
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: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Viktória
Telefon: +36 301578884
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018 Kr. szerinti központi közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megjelenítő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001422322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

291

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó,
valamint az önként csatlakozó szervezetek részére megjelenítő eszközök beszerzése céljából az 1. közbeszerzési
részben 6 féle alaptermék, részegységekkel és tartozékokkal egyetemben mindösszesen 34 750 darabos
mennyiség, a 2. közbeszerzési részben 4 féle, összesen 3700 darabos mennyiség alaptermék vonatkozásában.
Az egyes közbeszerzési részek eredményeként kötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes
mennyiségeket a fentiek szerinti összesített keretmennyiségek képezik.
II. rész: Interaktív táblák és megjelenítők
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 626233 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02MESZ20 szerinti KM2-ről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02MESZ20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
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Ajánlatkérő szervezet:
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
- R+R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12.épület) 12221402-2-42
- ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em) 10378144-2-41
- SERCO KFT. (1037 Budapest, Bécsi út 314.) 12906240-2-41
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 225 - 551331
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02MESZ20 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.-ATOS Magyarország Kft.-SERCO KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10. 12 épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
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: 626233
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 626233
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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Services Kft. 13978798-2-41
Medium Magyarország Kft. 23796698-2-43
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 24907468-2-41
CSP Service Kft. 10732456-2-41
Euro-Profil Kft. 13936570-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Delta Services Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) 13978798-2-41
Medium Magyarország Kft. (1222 Budapest XXII. kerület, Liszt Ferenc út 78.) 23796698-2-43
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.) 24907468-2-41
CSP Service Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 26.) 10732456-2-41
Euro-Profil Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4.) 13936570-2-42
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
Flaxcom Holding Zrt. 13985677-2-42
SYS IT Services KFT. 23994982-2-43
PANOR Informatika Zrt. 25119071-2-41
M&M Computer Kft. 10582048-2-02
MACROTEL Kft. 12941911-2-19
Szinva Net Zrt. 24962106-2-05
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT. 11809360-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.) 10649297-2-44
Flaxcom Holding Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.) 13985677-2-42
SYS IT Services KFT (1118 Budapest XI. kerület, Budaörsi út 31. C. ép. II. em) 23994982-2-43
PANOR Informatika Zrt. (1139 Budapest XIII. kerület, Frangepán utca 46-48.) 25119071-2-41
M&M Computer Kft. (7623 Pécs, Mártírok u 42.) 10582048-2-02
MACROTEL Kft (8200 Veszprém, Gerenda utca 4-6.) 12941911-2-19
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Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.) 24962106-2-05
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.) 11809360-2-42
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
R+R Periféria Kft. 12221402-2-42
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
SERCO KFT. 12906240-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
R+R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12.épület) 12221402-2-42
ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em) 10378144-2-41
SERCO KFT. (1037 Budapest, Bécsi út 314.) 12906240-2-41
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyrt. 12011069-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43
T-Systems Magyarország Zrt. 12928099-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideó u. 8.) 12011069-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest XI. kerület, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 12928099-2-44
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
WSH Kft. 12048898-2-43
ETIAM Kft. 24909707-2-06
Nádor Rendszerház Kft. 10507326-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 12048898-2-43
ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) 24909707-2-06
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u 7-9.) 10507326-2-42
A tájékoztató a 2021.06.01. és 2021.09.01. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM02MESZ20. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
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: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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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: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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
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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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0236/2022)
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: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Viktória
Telefon: +36 301578884
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018 Kr. szerinti központi közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerverek és tárolók beszerzése (SRVT21)
Hivatkozási szám: EKR001326802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése (SRVT21)” tárgyban.
I. rész: Homogén szerverek és tárolók beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1720000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01SRVT21 szerinti KM2-ről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30233100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01SRVT21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
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Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (V. konzorcium):
- 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) 12011069-2-44
- ANSWARE Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 10900963-2-41
- M & M COMPUTER KFT. (7623 Pécs, Mártírok utca 42.) 10582048-2-02
- NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 12655085-2-43
- iSRV Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 97-103.) 25043549-2-43
- Digitran Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/c) 26196413-2-41
- Rufusz Computer Informatika zRt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
- Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 25836965-2-44
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 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: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01SRVT21 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyrt. -ANSWARE Kft.-M & M COMPUTER KFT. -NTT Magyarország Kft. -iSRV Zrt. -Digitran
Hungária Zrt. -Rufusz Computer Informatika zRt.-Invitech ICT Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
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: 1720000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1720000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
T-Systems Magyarország Zrt., Magyarország 12928099-2-44
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13854964-2-43
ALOHA Informatika Kft. 12147784-2-43
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
GVSX Szolgáltató Kft. 14755617-2-41
PANOR Informatika Zrt. 25119071-2-41
SMP Solutions Zrt. 26777810-2-44
Szinva Net Informatikai Zrt. 24962106-2-05
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. 13799504-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.) 12928099-2-44
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) 13854964-2-43
ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 1. 7. emelet) 12147784-2-43
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.) 10649297-2-44
GVSX Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 20.) 14755617-2-41
PANOR Informatika Zrt. (1139 Budapest, Frangepán Utca 46-48.) 25119071-2-41
SMP Solutions Zrt. (1139 Budapest, Fiastyúk Utca 71/b) 26777810-2-44
Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.) 24962106-2-05
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. (1039 Budapest, Zöld u. 2.) 13799504-2-41
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
Areus Infokommunikációs Zrt. 23469507-2-41
Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt. 12857074-2-43
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. 14023059-2-43
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SERCO Informatika Kft. 12906240-2-41
Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Kft. 12095144243
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. 12048898-2-43
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. 10507326-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
ATOS Magyarország Kft. 1138 Budapest, Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
10378144-2-41
Areus Infokommunikációs Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) – 23469507-2-41
Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán Utca
12. fszt. 1.) 12857074-2-43
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József Utca 56.) 14023059-2-43
SERCO Informatika Kft. (1037 Budapest, Bécsi Út 314.) 12906240-2-41
Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Kft. (1118 Budapest, Zólyomi Út 23) 12095144243
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki Út 97. ) 12048898-2-43
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. (1152 Budapest, Telek Utca 7-9.) 10507326-2-42
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
IMG Solution Zrt. 28771315-2-41
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 11856403-2-42
SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. 10415618-2-43
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 27294260-2-13
Enterprise Communications Magyarország Kft. 13835462-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos Utca 26.) 28771315-2-41
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1077 Budapest, Izabella Utca 5. pinceszint 1.) 11856403-2-42
SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató 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
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Systems Kft 13978774-2-41
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 10406115-2-06
HumanoiT Informatikai Kft. 13606022-2-41
JTC Számítástechnikai Kereskedelmi Kft. 23078985-2-43
M&S Informatikai Zrt. 14409471-2-41
S&T Services Hungary Kft. 23569810-2-13
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. 12402179-2-42
Tigra Rendszerház Kft. 13284220-2-43
TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. 12218778-2-43
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. 27984026-2-42
Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41
Invigor Informatika Kft. 14757671-2-43
Valkyr Informatikai Kft. 14998603-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Delta Systems Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74. 13978774-2-41
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.)
-10406115-2-06
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HumanoiT Informatikai Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor Utca 47-49.) 13606022-2-41
JTC Számítástechnikai Kereskedelmi Kft. (1112 Budapest, Törcsvár Utca 44/a.) 23078985-2-43
M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia Utca 17/a. a. ép. fszt. 4.) – 14409471-2-41
S&T Services Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.) 23569810-2-13
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (1142 Budapest, Szihalom Utca 7.) 12402179-2-42
Tigra Rendszerház Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) 13284220-2-43
TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 12218778-2-43
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (1149 Budapest, Angol Utca 32. 4. ép. 2. em.) 27984026-2-42
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo Utca 10. I. em.) 12948901-2-41
Invigor Informatika Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla Út 15/D.) 14757671-2-43
Valkyr Informatikai Kft. (1025 Budapest, Szeréna Köz 6/b.) 14998603-2-41
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyrt. 12011069-2-44
Answare Informatikai Szolgáltató Kft. 10900963-2-41
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. 10582048-2-02
NTT Magyarország Kft. 12655085-2-43
iSRV Szolgáltató Zrt. 25043549-2-43
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. 26196413-2-41
Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. 13644545-2-43
Invitech ICT Services Kft. 25836965-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) 12011069-2-44
Answare Informatikai Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) 10900963-2-41
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs, Mártírok utca 42.)
10582048-2-02
NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 12655085-2-43
iSRV Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 97-103.) 25043549-2-43
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/c) 26196413-2-41
Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 25836965-2-44
A tájékoztató a 2021.06.01. és 2021.09.01. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01SRVT21 sz. KM alapján.
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: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0245/2022)
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: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Viktória
Telefon: +36 301578884
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018 Kr. szerinti központi közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iratkezelési licencek és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000148832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő DMS ONE
szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, illetve
Poszeidon iratkezelési szoftverrendszerhez kapcsolódó support szolgáltatások beszerzése.”
I. rész: DMS ONE licencek és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25796600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01DMS21 szerinti KM2-ről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01DMS21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
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közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Infopark Sétány 1. I.
ép) 13927606-2-43
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 041 - 102629
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01DMS21 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Infopark Sétány 1. I. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
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: 25796600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25796600
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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13927606-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Infopark
Sétány 1. I. ép.) 13927606-2-43
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 14110968-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Aradi utca 8.)
14110968-2-42
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
GOVERN-SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 14268339-2-17
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
GOVERN-SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Váci Mihály utca 3.
Fsz. 2.) 14268339-2-17
A tájékoztató a 2021.06.01. és 2021.09.01. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01DMS21. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1160/2022)
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: Szigeti Szilvia
Telefon: +36 304699040
E-mail: szigeti.szilvia@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkuzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti 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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő IBM licencek terméktámogatása (ISUP22)
Hivatkozási szám: EKR000665292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó,
illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezeteknél [ld. az ajánlati felhívás VI.3)
1. pontját!] meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és egyes gyártói - vagy azzal
egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások és kapcsolódó szoftverek beszerzésére. Ajánlatkérő a nyújtandó
szolgáltatásokat általánosságban a „termék” kifejezéssel hivatkozza az eljárás során. Az eljárás tárgya szerinti 1 db
ellátási csomag tételes terméklistáját a műszaki leírás szerinti 1671 db árlista sor képezi. A megvalósításra kerülő
egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből összeállított - konkrét tárgya a verseny
újranyitása [Kbt.105.§ (2) bek. c) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
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: Meglévő IBM licencek terméktámogatása - ISUP22
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2

Kiegészítő szójegyzék

72266000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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1. IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és egyes gyártói - vagy azzal egyenértékű
- terméktámogatási szolgáltatások és kapcsolódó szoftverek nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a
műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok (s annak részét képező .xlsx fájl) szerint (keretösszeg: 11 220 000 000 Ft). A Kbt. 3. § 18. pontja
szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a
keretösszeggel jellemezhető. Valamennyi (1671 db) árlista sorra kötelező volt az ajánlattétel.
2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányult. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi
szerződések megkötése a Kbt.105.§ (2) bekezdés c) pontja szerint.
3. A keretmegállapodás ajánlati felhívás II.2.7) pontban megadott maximális időtartama az alábbiak szerinti:
- A keretmegállapodás hatályba lépését követő 24 hónap a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka, mely
időszak alatt van lehetőség a keretmegállapodás keretösszege erejéig a verseny újranyitások megindítására, s
annak eredményeképpen a szerződés megkötésére, illetve ezek teljesítésére. A keretmegállapodás alapján nem
indítható meg olyan verseny újranyitás, továbbá nem köthető meg olyan szerződés, amely a keretmegállapodás
keretösszegének túlteljesítését eredményezné.
- Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás a szerződéskötési időszak időtartama alatt egy alkalommal
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás miatti keretösszeg-emelkedés nem
lehet több, mint a keretösszeg 30%-a. A 6 hónapos hosszabbítás a szerződéskötési időszak meghosszabbodását
eredményezi.
- Amennyiben az egyedi szerződések összértéke eléri a keretösszeget (meghosszabbítás esetén a keretösszegemelkedéssel számított keretösszeget értve ezen), úgy a szerződéskötési időszak megszűnik.
- A szerződéskötési időszakot követi az ún. szerződés teljesítési időszak, amely 15 hónap időtartamú. Ezen időszak
alatt új verseny újranyitás nem indítható, szerződés nem köthető. A szerződés teljesítési időszak a szerződéskötési
időszakban megkötött szerződések teljesítésére szolgál.
- A keretmegállapodás időtartamának utolsó (a szerződés teljesítési időszakot követő) időszaka az ún. elszámolási
időszak, amely a keretmegállapodásban nyertes ajánlattevő (Szállító) és a Beszerző közötti végső elszámolást
szolgálja. Ennek időtartama 3 hónap.
(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 keretösszeg 30%-kal növelhető az ajánlati felhívás II.2.7) pontban leírtak szerint.
(A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a keretmegállapodás
megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető.)
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 finanszírozás esetén az Érintett Szervezet köteles a
keretmegállapodás alapján megküldött verseny újranyitására szóló felhívásban megjelölni az uniós
projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
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
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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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 220 - 578934
(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: Meglévő IBM licencek terméktámogatása (ISUP22)
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 - 021657 (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: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1). A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő
sem tartotta fenn ajánlatát [Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pont].
2). Az eljárásban ajánlatot benyújtó Közös ajánlattevők:
1.
Közös Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1118 Budapest Gombocz Zoltán Utca 12. fszt. 1. adószám: 12857074-2-43); UniOffice Rendszerház
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest Kende Utca 3., adószám:
10748743-2-43); M&S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1136 Budapest Pannónia Utca
17/a. a. ép. fszt. 4., adószám: 14409471-2-41); WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki Út 97., adószám: 12048898-2-43); E-ZumIT Kft. (2119 Pécel
Vadász Utca 6., adószám: 23085668-2-13); Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest Déva Utca 26-28., adószám: 14026708-2-41); TIGRA
Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest Budaörsi Út 64., adószám:
12218778-2-43)
2.
Közös Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest Budafoki Út 15. IV.em 2/B, adószám:
23477827-2-43); Spirity Enterprise Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest Október
huszonharmadika Utca 8-10, adószám: 26633710-2-43); NETvisor Informatikai és Kommunikációs
Zártkörűen működő Részvénytársaság (1119 Budapest Petzvál József Utca 56., adószám: 14023059-2-43);
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút
36., adószám: 12928099-2-44)
3.
Közös Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1077 Budapest Izabella Utca
5. pinceszint 1., adószám: 11856403-2-42); IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1116 Budapest Sáfrány
Utca 5., adószám: 12038208-2-43); Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest Henger
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Utca 2/C, adószám: 26196413-2-41); BI-TECH Informatika Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1142 Budapest
Rohonc Utca 5, adószám: 13633473-2-42)
4.
Közös Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
CNW Rendszerintegrációs Zrt. (1181 Budapest Wlassics Gyula Utca 50., adószám: 11796770-2-43); Gloster
Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2142 Nagytarcsa Csonka János Utca 1/A
A/2. ép., adószám: 27294260-2-13); PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1122 Budapest Pethényi Köz 7, adószám: 13369657-2-43); USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság (1039 Budapest Zöld Utca 2, adószám: 13799504-2-41)
5.
Közös Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D
Irodaépület, 4. emelet, adószám: 10378144-2-41); Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1134
Budapest Róbert Károly Krt. 70-74., adószám: 13978774-2-41)
Tekintettel arra, hogy az ajánlati kötöttség minden ajánlat vonatkozásában 2022.01.10. napján lejárt, és az
eljárásban egyik Közös Ajánlattevő sem tartotta fenn az ajánlatát az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően, az eljárás további részében ajánlatukat figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatok
bírálatának lezárására azonban az eredeti ajánlati kötöttség időtartama nem került sor.
3) Az eljárásban nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.
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.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai
ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett
(lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a
fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
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:
2022/01/24 (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
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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)
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (1548/2022)
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: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15360025207
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdug@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fmkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vérgázanalizátor bérbevétele, teljes karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001686522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

323

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vérgázanalizátor bérbevétele, teljes karbantartása és a vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek és egyéb
fogyóanyagok biztosítása
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: Vérgázanalizátor bérbevétele, teljes karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. (Reagensek esetében
Intézeti Gyógyszertár)
8083 Csákvár, Kastélypark 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vérgázanalizátor bérbevétele, teljes karbantartása és a vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek és egyéb
fogyóanyagok biztosítása
Cobas b 123 vérgázanalizátor kihelyezése bérleti szerződés keretében
Készülékek helye Készülékek db száma Napi mérések száma (db)
Székesfehérvár Infektológiai Osztály 1 5
Székesfehérvár Gyermek Osztály 1 12
Székesfehérvár I. Pulmonológiai Osztály 1 8
Cobas b 221 vérgázanalizátor kihelyezése bérleti szerződés keretében
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Készülékek helye Készülékek db száma Készülék modell (1,2) Napi mérések száma (db)
Csákvár II. Pulmonológiai Osztály 1 1 15
Székesfehérvár KAIBO 3 1 glükóz/laktáttal: 1. készülék 33, 2. készülék 17, 3. készülék 25
Székesfehérvár SBO 1 1 glükóz/laktáttal: 30
Székesfehérvár II. Belgyógyászat Kardiológia 1 1 8
Székesfehérvár Neurológiaintenzív 1 1 glükoz/laktát: 30
Továbbá a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges alábbi fogyóeszközök biztosítása
sorszám Megnevezés Kiszerelés jellemzők Mennyiség Mennyiségi egység
1 COBAS B123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC 1X 2 doboz
2 COBAS B123 FLUID PACK COOX 700X 2 doboz
3 COBAS B123 PRINTER PAPER 1X 1 doboz
4 HB CALIBRÁTOR COBAS 5X1,2 ml 1 doboz
5 GLUC/LAC SENSOR COBAS KÉSZÜLÉKHEZ 1X 50 doboz
6 COMBITRIOL PLUS B LEVEL 1 30X 3 doboz
7 COMBITRIOL PLUS B LEVEL 2 30X 4 doboz
8 COMBITRIOL PLUS B LEVEL 3 30X 4 doboz
9 S1 REAGENS 1X 90 doboz
10 S2 REAGENS 1X 150 doboz
11 S3 REAGENS 1X 120 doboz
A 321/2015. (X.30) kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti meghatározott
márkanevektől eltérő készülék és fogyóanyag megajánlását az egyenértékűség igazolása mellett megengedi.
Az egyenértékűséget ajánlatkérő a vérgázanalizátorok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
műszaki paraméterek mentén vizsgálja, a fogyóanyagoknak a megajánlott készülékekkel kompatibilisnek
kell lenniük. Amennyiben a kiszerelési egység eltér a kiírt kiszerelési egységtől, úgy a fogyóanyagoknak a kiírt
mennyiséget elérő kiszerelést kell megajánlani. (pl. Cobas B123 Fluid Pack Coox esetében 500 db-os dobozból 3at.)
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a vérgázanalizátorok tekintetében a szerződés lejártát megelőző 45. napig
jogosult további összesen 2 – a II.2.4. pontban szereplő készülékekkel megegyező -készülék bérlésére az
alapszerződés feltételeivel (egységárak, határidők, kötbérek, stb.). Ajánlatkérő az opcióként meghatározott
készülékek típusát az opció lehívásakor jelöli meg. A fogyóanyagok tekintetében +20%-os mennyiségi
eltérésre van lehetősége ajánlatkérőnek a szerződés időtartama alatt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 252 - 669462
(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: Vérgázanalizátor bérbevétele, teljes karbantartása
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 - 025633 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Tárgyi eljárás visszavonásra került figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok olyan módosítása vált szükségessé, amely korrigendum keretében - figyelemmel a Kbt.
55. § (6) bekezdésére - jogszerűen nem lehetséges.
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:
2022/01/24 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

328

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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Pannon Egyetem (1127/2022)
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: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19310321219
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-pannon.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: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001440902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

330

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosítószámú, „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági
kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” című projekt (Projekt) keretében különféle eszközök
beszerzése a Pannon Egyetem részére öt, önállóan megajánlható részben:
1. rész: 1 db kénszelektív detektorral szerelt gázkromatográf;
2. rész: 1 db oldaladagoló szivattyú laboratóriumi ikercsigás extruderhez;
3. rész: 1 db Gradiens csőkemence;
4. rész: 1 db komprehenzív gázkromatográf tömegspektrométerrel kapcsolva
5. rész: 6 db Forgódobos nedves gáztérfogat mérő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a termékek INCOTERMS 2000 DDP paritás szerinti leszállítása,
üzembehelyezése. A betanítást a termék mennyiségi átvételét követő 10 naptári napon belül, 1. rész: 5 fő, 2x8
órában, 2. rész: 2 fő, 1x2 órában, 3. rész: 2 fő, 1x2 órában, 4. rész: 5 fő, 3x8 órában.
Az ajánlatban csak új (nem használt) termékek ajánlhatók meg, használhatók fel.
Eladó köteles a jótállás időtartama alatt folyamatosan magyar nyelvű szervízhátteret biztosítani. Ajánlatkérő a
magyar nyelvű szerviz háttér alatt a magyar nyelven történő szervízszolgáltatást érti, azzal, hogy magyar nyelvű
helyszíni fordító közreműködése is elfogadható, ha a magyar nyelvű helyszíni fordító rendelkezik a készülék
használatához szükséges összes – a szerviz időpontjában érvényes –ismerettel. Szervizként Ajánlatkérő elfogadja
a nem magyarországi székhelyű/telephelyű, de Magyarország területére is kiterjedő szerviz vagy szervizhálózat
meglétét.
Eladó vállalja, hogy a jótállási idő alatt térítésmentesen elvégzi a kötelezően előírt karbantartás és egyéb jellegű
beavatkozásokat.
A jótállás ideje alatti meghibásodás esetén Eladó vállalja, hogy a javítást a lehető leghamarabb, de legkésőbb a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi. A szervízszolgáltatás megkezdésének az Eladó szerelőjének
helyszínre történő érkezése minősül. Ezt követően a szerelő a hibakeresést, illetve amennyiben lehetséges a
javítást a helyszínen elvégzi. Komolyabb hiba esetén eladó a rendszert saját költségén elszállíttatja és megjavítja.
Eladó köteles a hibát – adott esetben a hibás alkatrész cseréjével – legkésőbb 10 munkanapon belül kijavítani,
vagy a teljes berendezést kicserélni. Eladó köteles a tervezett karbantartási kiszállásokat minimum negyedévente
rendes munkaidőn belül, Vevővel előre egyeztetett időpontban teljesíteni. A karbantartási kiszállások során,
valamint Vevő eseti hívására Eladó köteles rendes munkaidőn belül a szükséges javítási-karbantartási munkákat
gondos és szakszerű módon elvégezni.
Eladó köteles rendelkezni a mobil vízkezelő rendszer karbantartásához, javításához szükséges eszközökkel,
szerelőműhellyel.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

331

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: Kénszelektív detektorral szerelt gázkromatográf
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38432210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Bio-Környezet és
Vegyészmérnöki KFK, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 8200 Veszprém, Egyetem
utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kénszelektív detektorral szerelt gázkromatográf.
Gázkromatográf
• Rendelkezzen OCI/PTV injektorral
• Rendelkezzen split/splitless (SPL injektorral)
• Az OCI/PTV injektoron lehetőség legyen programozni a fűtési sebességet
• Az OCI/PTV injektor esetében legyen lehetőség on-column és PTV injektálás között váltani.
• Az OCI/PTV injektor esetében a split arányállítás legyen lehetséges 0-7000 között (PTV mód esetén)
• Az injektorok alkalmasak minden méretű kapilláris oszlop bekötésére 50-530 µm belső átmérő között
• A főbb kromatográfiás paraméterek megjelenítése a gázkromatográf grafikus kijelzőjén (hőmérséklet, nyomás/
áramlás, vivőgáz, detektorgáz)
• A kolonnatér legalább 450°C-ig legyen fűthető
• A kolonnatér hőmérséklet-beállítási pontosság: minimum 0.1 °C
• A kolonnatér hőmérséklet programlépések száma: legalább 20
• A kolonnatér hőmérsékletének lehűtési sebessége (normál (20°C) környezeti hőmérséklet mellett) 400 °C-ról 50
°C-ra: legfeljebb 5 perc
• Biztosítson lehetőséget az állandó lineáris áramlási sebesség mód alkalmazására
• Gázkromatográf áramlási sebesség tartomány: legalább 0-500 ml/perc között legyen
• Az injektor (inlet) beállítható maximális nyomása: minimum 600 kPa
• Az injektor (inlet) beállítható maximális hőmérséklete: minimum 300 °C
Láng ionizációs detektor (FID)
• Minimum detektálható mennyiség: <1,8 pg C/s
• A beállítható maximális hőmérséklet: legalább 450°C
• A detektor dinamikus tartománya: legalább 10 7 (hatvány)
• Az elektronikus nyomásszabályozó képes három gázáramlás szabályozására:
• levegő: 0-1000 mL/perc,
• hidrogén: 0-100 mL/perc,
• makeup gáz (nitrogén vagy levegő): 0-100 mL/perc.
• A láng hiányának érzékelése és automatikus begyújtása
Hővezető képességi detektor (TCD)
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• Dinamikus tartomány: legalább 10 5 (hatvány)
• Mintavételezési idő: legalább 2 ms vagy 400 Hz
• Maximális hőmérséklet: legalább 400 °C.
• Minimum detektálható mennyiség: <10 ng/mL He (hexadekánra)
Láng fotometriás detektor (FPD)
• A beállítható maximális hőmérséklet: legalább 350 °C
• Lineáris dinamikus tartomány: kénre minimum 10 3 (hatvány)
• Minimum detektálható mennyiség: legfeljebb 40 pg S/sec (dodekántiolra)
Szoftver
• A megajánlott ár és specifikáció tartalmazza a készülékvezérlő szoftvert
• Alkalmas a készülék teljes körű vezérlésére.
• Egy kalibrációs módszerbe 16 szint és szintenként 10 pont illeszthető.
• A szoftver biztosítson lehetőséget a retenciós idő automatikus állítására
• Gáztakarékossági mód.
• Tartalmazzon önellenőrzési funkciót.
Adatfeldolgozó számítógép (a következő minimum specifikációkkal):
• Intel® Core™ i5
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• 1 TB HDD
• DVD-RW combo drive
• 24" Monitor
• Nyomtató: legalább 1 db lézernyomtató
• Szoftver: Microsoft Windows 10, 64 bit operációs rendszer, Microsoft Office angol verzió.
Jótállás: legalább 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gázkromatográf esetében az előírtnál (legalább 0-500 ml) szélesebb áramlási
sebesség tartomány (a tartomány felső határa, egész számban megadva, ml). Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 1000 ml. 5
2 A lángfotometriás detektor esetében a minimálisan előírtnál (350 °C) nagyobb beállítható legnagyobb
hőmérséklet (°C). Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, 450°C. 5
3 A lángfotometriás detektor kénre vonatkozó szelektivitása legalább 10 6 (hatvány) gS/gC izooktánra
vonatkoztatva (igen/nem) 5
4 Az előírthoz (12 hónap) képest vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap). Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 24 hónap. 10
5 Az OCI/PTV injektor esetében a split arányállítás felső értéke az előírtnál (7000) nagyobb (PTV mód
esetén). Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 9999. 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott, a szerződéskötéstől számított határidő naptári napban értendő.
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Értékelési módszerek ismertetése: Az 1., 2., 4. és 5. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ
2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere.
A 3. számú értékelési szempont esetében ajánlatkérő az Útmutató 2. számú melléklet B.A.A1 pontja szerinti
pontkiosztás értékelési módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: amennyiben a termék az adott értékelési
részszempont körében előírt tulajdonsággal, képességgel rendelkezik („Igen” válasz), abban az esetben az
ajánlatra 10 pontot oszt ki, míg ha a termék a vizsgált tulajdonsággal, képességgel nem rendelkezik („Nem”
válasz), a ponthatár alsó értékét, 0 pontot osztja ki az ajánlatra.
Az 5. számú értékelési szempontok esetében ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó
képletet az Útmutató 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszer esetében az ajánlatok értékelési szempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
II.2.1)
Elnevezés: Oldaladagoló szivattyú
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db oldaladagoló szivattyú laboratóriumi ikercsigás extruderhez (LTE 20-44).
• ÚJ nagynyomású, gravimetrikus folyadékadagoló egység GDLF/4 modell
• LTE20-BI/BP/TLD/xx Henger modul, a folyadékadagolónak kialakított felső nyílással együtt: M390 alapanyagból
magas korrózióálló tulajdonsággal (xx=03)
• LTE20-BM/V Henger inzert modul, a folyadékadagolónak / kiszellőztetésnek kialakított nyílással együtt.
Rozsdamentes acél
• Fúvóka LTE20-BP/LDNZ/xx, Folyadék adagoló szelep, a folyadék beadagolására. M390 alapanyagból magas
korrózióálló tulajdonsággal (xx=03)
• LTE20-BP/SP/00 Fix dugó (ennek segítségével a folyadékadagoló számára a henger tetején kialakított furat
bedugaszolható abban az esetben, ha a folyadékadagoló éppen nincs csatlakoztatva az extruderhez. Sztenderd
kivitel (Nitridált acélból)
Jótállás: 24 hónap.
(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:
A II.2.7) pontban megadott, a szerződéskötéstől számított határidő naptári napban értendő.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az
ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
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megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Gradiens csőkemence
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200, Veszprém, Egyetem utca 10.; Pannon Egyetem, BKV-KFK,
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, C531, C528 VAGY C523 labor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Gradiens csőkemence.
• Max. hőmérséklet: legalább 1100 °C, legfeljebb1500°C
• Fűtött zónák száma: legalább 3 zóna külső szigeteléssel a forró felület miatti balesetek elkerülése érdekében
• Egymástól függetlenül működtethető, zónánkénti PID szabályzók, melyekkel legalább a kemence adott fűtőzóna
hőmérsékleteinek beállítására, és hőntartására van lehetőség
• A kemence fűtése képes legyen arra, hogy az izzítócső adott fűtőzónájában a beállított hőmérsékletet nem több,
mint +/- 10°C-kal tartani tudja
• A fűtött zóna hossza: legalább 100mm (zónánként)
• A fűtött zónák közötti védőzónák
• A megajánlott ár tartalmazzon olyan adaptert, mellyel OD 28-35mm/ID 22-27mm átmérőjű izzítócső is a
készülékbe helyezhető
• Az ár tartalmazza a megajánlott adapterhez alkalmas 3db OD 28-35mm/ID 22-27mm izzítócsövet, melynek
hossza alkalmas legyen a gázbevezető és elvezető adapterek (csonkok) fogadására
• Kemencecső átmérője: max. 65mm
• Adapterek segítéségével lehetőség legyen különböző átmérőjű izzítócsövek kemencébe történő elhelyezésére
• Felfűtés sebessége zónánként egymástól függetlenül: minimum 20 °C/perc
• Lehetőség vertikális elhelyezésre
• A szabályzóegységről levehető kemence
• Kemencetartó állvány a függőleges kemencepozíció biztosítása érdekében
• A kemencecső hossztengelyének mentén szétnyitható készülék kialakítás
• Gradiens hőmérsékletszabályzási lehetőség zónánként
• Izzítócső hossza: min. 800 mm, max. 1150 mm
• A szabályzóegység nélküli kemence magassága (függőleges kemence állás, izzítócső nélkül): max. 900 mm
• A szabályzóegység nélküli kemence szélessége (függőleges kemence állás, izzítócső nélkül): max. 700 mm
• A szabályzóegység nélküli kemence mélysége (függőleges kemence állás, izzítócső nélkül): max. 600 mm
• Konfigurációhoz kompatibilis gázbevezetési és elvezetési csatlakozók/csonkok.
Jótállás: 12 hónap.
(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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott, a szerződéskötéstől számított határidő naptári napban értendő.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az
ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Komprehenzív gázkromatográf tömegspektrométerrel
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38432210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Bio-Környezet és
Vegyészmérnöki KFK, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 8200 Veszprém, Egyetem
utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db, egyszeres kvadrupól GC/MS elektronütközéses ionforrással, lángionizációs detektorral, split/splitless és OCI/
PTV injektorral, automata mintaadagolóval, vezérlő szoftverrel, számítógéppel.
Automata folyadék mintaadagoló
• Legyen alkalmas különböző típusú injektorokba történő mintaadagolásra; split/splitless, on-column Injection
(OCI), Programed Temperature Vaporising (PTV)
• Legalább 12 mintapozíció (1,5 mL-es vial-ok esetén), opcionálisan lehessen bővíteni 100 mintapozicióra.
• Beépített paraméterek a hagyományos, az oldószer öblítéses (második oldószerrel vagy a nélkül) és a nagy
térfogatú injektáláshoz
• Legyen alkalmas ún. „sandwich”-technikára
• Az injektálási térfogat precizitása ne legyen több mint ±0,5%
• Legyen vezérelhető a GCMS szoftveréből
Pirolizátoros injektor
• A kemence hőmérséklet tartománya: alsó határ legalább szobahőmérséklet +10°C – a felső határ legfeljebb
1050°C.
• A kemence fűtési sebessége legfeljebb 600°C/perc (1°C/perc-es lépésben állítható)
• Az interfész hőmérséklet szabályozási tartománya legalább 40°C-tól legfeljebb 450°C-ig
• Az interface hőmérséklet stabilitása: legalább ±0,1°C.
• A csúcshőmérséklet reprodukálhatósága: legalább 0,3% (RSD) vagy jobb.
Gázkromatográf
• Rendelkezzen OCI/PTV injektorral
• Szállításkor a PTV-re csatlakoztatva
• Az OCI/PTV injektoron lehetőség legyen programozni a fűtési sebességet
• Az OCI/PTC injektor esetében legyen lehetőség on-column és PTV inejktálás között váltani.
• Az OCI/PTV injektor esetében a split arányállítás legyen lehetséges 0-7000 között (PTV mód esetén)
• A főbb kromatográfiás paraméterek megjelenítése a gázkromatográf grafikus kijelzőjén (hőmérséklet, nyomás/
áramlás, vivőgáz, detektorgáz)
• A kolonnatér legalább 450°C-ig legyen fűthető
• A kolonnatér hőmérséklet-beállítási pontosság: minimum 0.1 °C
• A kolonnatér hőmérséklet programlépések száma: legalább 20
• A kolonnatér hőmérsékletének lehűtési sebessége (normál (20°C) környezeti hőmérséklet mellett) 400 °C-ról 50
°C-ra: max. 4 perc
• Biztosítson lehetőséget az állandó lineáris áramlási sebesség mód alkalmazására

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

336

• Gázkromatográf áramlási sebesség tartomány: legalább 0-400 ml/perc között legyen
• Az injektor (inlet) beállítható maximális nyomása: minimum 600 kPa
• Az injektor (inlet) beállítható maximális hőmérséklete: minimum 400 °C
• A készülékbe lehessen beszerelni két oszlopot, amik egymással sorba vannak kötve, hogy a komprehenziv
elválasztást meg lehessen valósítani.
• A két oszlopot összekötő vezetéket lehessen hűteni nitrogénnel, hogy csapdázni lehessen az oszlopról lejövő
anyagokat, és legyen lehetőség a hűtés megszüntetése után a szakaszt felfűteni.
Láng ionizációs detektor (FID)
• Minimum detektálható mennyiség: 1,5 pg C/s
• A beállítható maximális hőmérséklet: legalább 400°C
• A detektor dinamikus tartománya: legalább 10 7 (hetedik hatvány)
• A láng hiányának érzékelése és automatikus begyújtása
Egyszeres kvadrupól tömegszelektív detektor
• A tömegspektrométer szoftvere vezérelje a gázkromatográf rendszert
• Alkalmas legyen hélium mellett hidrogén vivőgáz használatára is
• Pásztázási (scan) sebesség: legalább 20.000 amu/sec
• Tömegtartomány: legalább 2-1000 tömegegység (legalább 0,1 Da lépésközzel)
• Az oszlopon megengedett maximális áramlási sebessége: legalább 5 ml/perc (hélium, EI forrás)
• Vákuumrendszer: vízhűtés nélküli, elővákuumszivattyú és turbomolekuláris szivattyú, legalább 250 L/s
teljesítménnyel
• Tömegskála stabilitása: legalább ±0.1 amu 48 órán keresztül, normál üzemi hőmérséklet mellett, a
vákuumrendszer és az elektronika stabilizálódása után
• Érzékenység: EI SCAN 1 pg OFN (m/z=272) legalább > 1500 (hélium vivőgáz)
• A felbontás a teljes mérés tartományra 1 Da
• A detektor dinamikus tartománya legalább 10 6 (hatodik hatvány) legyen
• A készülék kettős filament rendszerrel rendelkezzen
• Az interfész maximális hőmérséklete legalább 300 °C legyen
• Elektronütközéses ionizáció
• Ionizációs energia változtatható: a tartomány legkisebb alsó határa maximum 15 eV, a tartomány legnagyobb
felső határa minimum 125 eV
• Változtatható ionizációs áramerősség: a tartomány legkisebb alsó határa maximum 5 µA, a tartomány
legnagyobb felső határa minimum 150 µA
• A szoftver tegye lehetővé a készülék automatikus hangolását és a mérési paraméterek optimálását: nagy
koncentráció/normál (standard)/nagy érzékenységű hangolás
• Ionforrás hőmérséklete legalább 140 °C-tól legfeljebb 260 °C-ig legyen változtatható
• A tömegspektrométer tegye lehetővé a SIM/SCAN mérés egyidejű végrehajtását
• A készülék legyen alkalmas a későbbiek során opcionális direkt mintabeviteli rendszer fogadására.
• A rendszer legyen alkalmas multidimenzionális elválasztásra azaz kétdimenziós kromatográfiára, az első
dimenzióban FID a második dimenzióban MS detektálással.
Szoftver
• A szoftver biztosítson lehetőséget a retenciós idő automatikus állítására.
• A szoftver biztosítson lehetőséget a retenciós idők, a SIM csatornák és a lineáris retenciós index értékek egyetlen
Excel fájlba történő exportálására, az Excel fájlban legyen lehetőség további komponensek felvételére és az új
Excel táblából a szoftver legyen képes automatikusan új módszert létrehozni.
• A megajánlott ár és specifikáció tartalmazza a készülékvezérlő szoftvert
• A szoftver biztosítson lehetőséget a retenciós idő automatikus állítására
• Gáztakarékossági mód.
• NIST 2017 spektrumkönyvtár vagy újabb
• Pirolízises spektrumkönyvtár.
• Támogassa a lineáris retenciós index használatát az azonosítás során.
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• Támogassa a 2 dimenzós (komprehenziv) elválasztási technikákat.
• A szoftverben legyen lehetőség a komprehenzív elválasztás 3D megjelenítésére.
• Tartalmazzon önellenőrzési funkciót.
Adatfeldolgozó számítógép (a következő minimum specifikációkkal):
• Intel® Core™ i5
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• 1 TB HDD
• DVD-RW combo drive
• 24" Monitor
• Nyomtató: legalább 1 db lézernyomtató
• Szoftver: Microsoft Windows 10, 64 bit operációs rendszer, Microsoft Office angol verzió.
Jótállás: legalább 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szennyeződések megelőzése érdekében az analizátorok rendelkeznek technikai
megoldással (igen/nem) 5
2 Gázkromatográf esetében az előírtnál szélesebb áramlási sebesség tartomány (a tartomány felső határa,
egész számban megadva, ml.). Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1200 ml/perc. 5
3 Tömegspektrométer az előírtnál szélesebb tömegtartománnyal rendelkezik (igen/nem). A megadott
tartománynál szélesebb tartomány, amely 2 tömegegységnél alacsonyabban kezdődik és 1000
tömegegységnél magasabban végződik (legalább 0,1 Da lépésközzel). 5
4 Az oszlopon megengedett, az előírtnál (5 ml/perc) nagyobb maximális áramlási sebesség (ml/perc). Az
ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 15 ml/perc. 5
5 Tömegspektrométer esetében az ionizációs energia változtathatósága 15 eV-nál alacsonyabban
kezdődik és 150 eV-nál magasabban végződik (igen/nem).. 5
6 Az OCI/PTV injektor esetében a split arányállítás felső értéke az előírtnál (7000) nagyobb (PTV mód
esetén). Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 9999. 5
7 Tömegspektrométer esetében SIM módban legalább 50 csatorna és 100 csoport beállítható (igen/
nem). 5
8 Az előírthoz (12 hónap) képest vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap). Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 36 hónap. 5
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:
A II.2.7) pontban megadott, a szerződéskötéstől számított határidő naptári napban értendő.
Értékelési módszerek ismertetése:
A 2., 4., 6., 8. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban:
Útmutató) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere.
Az 1., 3., 5., 7. számú értékelési szempont esetében ajánlatkérő az Útmutató 2. számú melléklet B.A.A1 pontja
szerinti pontkiosztás értékelési módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: amennyiben a termék az adott értékelési
részszempont körében előírt tulajdonsággal, képességgel rendelkezik („Igen” válasz), abban az esetben az
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ajánlatra 10 pontot oszt ki, míg ha a termék a vizsgált tulajdonsággal, képességgel nem rendelkezik („Nem”
válasz), a ponthatár alsó értékét, 0 pontot osztja ki az ajánlatra.
Az 5. számú értékelési szempontok esetében ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó
képletet az Útmutató 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszer esetében az ajánlatok értékelési szempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
II.2.1)
Elnevezés: Forgódobos nedves gáztérfogat mérő
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200, Veszprém, Egyetem utca 10.; Pannon Egyetem, BKV-KFK,
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, C531, C528 VAGY C523 labor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db forgódobos nedves gáztérfogat mérő.
Forgódobban elhelyezett kamrák száma: min. 4 db gázóránként
Mérési tartomány: legalább max. 1dm3/h – legfeljebb min. 50 dm3/h-ig
Mérési pontosság: min. 0,5%
Belépő nyomás: max. 50 mbar
Biztonsági szelep: nyitás 50 mbar
Leolvasási pontosság: min. 0,002 liter
Klórtartalmú és szénhidrogén gázokhoz alkalmas tömítés
Hőmérő legalább: min. 0°C - legfeljebb: max. 60°C
Nullázható LCD kijelzős számláló
Zárófolyadék klórtartalmú és szénhidrogén gázokhoz: 3 liter gázóránként
Jótállás: 12 hónap.
(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:
A II.2.7) pontban megadott, a szerződéskötéstől számított határidő naptári napban értendő.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az
ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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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 - 644056
(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: Kénszelektív detektorral szerelt gázkromatográf
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 - 024441 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Oldaladagoló szivattyú
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 - 024441 (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:
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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: Gradiens csőkemence
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 - 024441 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Komprehenzív gázkromatográf tömegspektrométerrel
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 - 024441 (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: 5 Elnevezés: Forgódobos nedves gáztérfogat mérő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

343

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 - 024441 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján eljárva az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi
határidő lejártáig visszavonta.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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:
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verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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 (1150/2022)
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: +36 13547045
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: TRSSV és működtető panel beszerzése - 2018
Hivatkozási szám: EKR000751322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42130000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep és Működtető panel
beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 3 éves időtartamra - 2018
1. rész: TRSSV szelep beszerzése - 2018
2. rész: Működtető panel és szolgáltatások beszerzése-2018
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: 1400000 (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: CONTROL PANEL 2021/04. közvetlen megrendelés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42130000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MFGT Zsana
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CONTROL PANEL 2021/04. közvetlen megrendelés
Control panel csere
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat műszaki színvonala 10
2 Működtető panel megrendeléstől számított szállítási határideje 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2018 /S 246 - 566140
(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: 4000545716 Rész száma: 1 Elnevezés: CONTROL PANEL 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:
2021/12/30 (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
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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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23701210
Postai cím: Fertő utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: nagyne.mariann@atysco.hu
Telefon: +36 303039949
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: 1400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1400000
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
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nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az érvényes ajánlatot tevő neve, címe: valamennyi jelen tájékoztatóban feltüntetett 2. rész: Működtető
panel és szolgáltatások beszerzése - 2018 tárgyú szerződés tekintetében: ATYS-CO Korlátolt Felelősségű
Társaság (1107 Budapest, Fertő utca 14.; adószám: 12060991242)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése: ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Fertő utca 14.; adószám:
12060991242) - középvállalkozás
3) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján
közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek 2. részének (2. rész: Működtető panel és szolgáltatások
beszerzése-2018) eredményeként szállítási keretmegállapodás került megkötésre egy ajánlattevővel. A
szerződést ajánlatkérő a korábbi eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés
(2.rész) 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:
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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1453/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Höfler Erika
Telefon: +36 15114145
E-mail: molnarne.hofler.erika@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Előszerelt vasbetonaljak beszerzése-IVJ program II
Hivatkozási szám: EKR001246142021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34946100-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A keretmegállapodás elsősorban az Infrastruktúra Versenyképesség Javító (továbbiakban: IVJ) program
második ütemében szereplő vonalszakaszokat érintő 2022. évre tervezett felújításukkal kapcsolatos munkáihoz
szükségesek.
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges előszerelt vasbetonalja beszerzése, összesen
nettó 1 800 000 000,- Ft keretértékben. A keretösszegből tervezetten az IVJ program által érintett vonalszakaszok
részére cca. 60 000 db mennyiség lehívását tervezzük. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott
statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a mennyiséget. A szerződéskötést követően ténylegesen
lehívott előszerelt vasbetonalj mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet, a szerződés értékalapú
keretmegállapodás.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Előszerelt vasbetonaljak beszerzése-IVJ program II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34946100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe (nyertes ajánlattevő
által megajánlott átadási hely/ek) és/vagy ajánlatkérő által megadott teljesítési helyek (Budapest,
Miskolc,Füzesabony,Mezőkeresztes-Mezőnyárád,Mezőkövesd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges a műszaki követelményeknek megfelelő,
Előszerelt vasbetonaljak beszerzése összesen nettó 1.800.000.000,- HUF keretértékben. A keretösszegből
tervezetten az IVJ program által érintett vonalszakasz részére cca. 60 000 db mennyiség lehívását tervezzük.
Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg
a tervezett mennyiséget. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott előszerelt vasbetonalj mennyisége a
jelen pontban meghatározottaktól eltérhet, a szerződés értékalapú keretszerződés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tekintettel arra, hogy AK igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan további
minőségi jellemzők nem, hanem a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását. Ajánlattevőnek meg kell adnia az előszerelt vasbetonaljak egységárát, valamint az előszerelt
vasbetonaljak egységárát a potenciális teljesítési helyekre (54.rendszerű előszerelt vasbetonaljak Budapest Kőbánya Kispest, Budapest - Kőbánya-Teher, Budapest – Rákosrendező,a 60.rendszerű előszerelt vasbetonaljak
Füzesabony, Mezőkeresztes-Mezőnyárád, Mezőkövesd, Miskolc, Nyékládháza ) történő szállítással is külön-külön.
A tíz egységár összege fogja képezni az értékelés alapját.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 222 - 585681
(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: 0 Rész száma: Elnevezés: Tájékoztató eljárás visszavonásáról
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 - 022257 (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: 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
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
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
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V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (1) bekezdése alapján tárgyi eljárást visszavonja, tekintettel arra, hogy
az eljárás feltételes közbeszerzésként került meghirdetésre, a támogatás jelenleg még nem áll
ajánlatkérő rendelkezésére, így eredményes eljárás esetén a szerződés nem tud hatályba lépni. A
közbeszerzési eljárásban megadott tervezett teljesítési határidőkre és nagy mennyiségi volumenekre
tekintettel a hatálybalépés és a megrendelés teljesítése közötti rövid időintervallum alapján a teljesítés
ellehetetlenülhet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban
foglaltak alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós 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
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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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő R (1363/2022)
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: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12550753244
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Bálint
Telefon: +36 202326571
E-mail: gergelyb@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.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
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőrzés - távvezetékek
Hivatkozási szám: EKR001246212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása az alábbi beruházásokhoz kapcsolódóan:
1. rész: Detk-Sajószöged I. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése
2. rész: Detk-Sajószöged II. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése
3. rész: Detk-Zugló I. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése
4. rész: Detk-Zugló II. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése
5. rész: Kisvárda-Sajószöged és Tiszalök-Sajószöged 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése
6. rész: Sajószöged-Szolnok 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Detk-Sajószöged I. távvezeték
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71300000-1

További tárgyak:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Detk-Sajószöged I. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése” tárgyú
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési dokumentumok szerint kell ellátni.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db beruházás műszaki ellenőrzése (becsült mennyiség: 295 mérnöknap).
A beruházás bemutatása:
Detk-Sajószöged I. 220 kV-os távvezetéken üzemelő 500/65 ACSR és 350/50 ACSR típusú fázisvezető sodronyok
cseréje ACCC típusú sodronyra, összesen: 79,850 km nyomvonalhosszban. Vezetékszerelési munkák: 3xACCC
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sodrony húzása, szabályozása, rögzítése összesen 79,85 km nyomvonalhosszban. Bontási munkák: 3x500/65
ACSR sodrony bontása (hulladékként) 29,8 km mennyiségben (kb. 58 tonna), 3x350/50 ACSR sodrony bontása
(hulladékként) 191 km mennyiségben (kb. 260 tonna), sodronycsatlakozó szerelvények bontása a műszaki leírás
szerinti mennyiségben.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz.
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
2 2.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
3 3.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
4 3.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as,
illetve 2021-2027-es programozási időszak operatív programja(i)
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás valamennyi rész esetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen kerül
megindításra. A hatálybalépés feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A hatálybalépési feltételek nem teljesülését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
II.2.1)
Elnevezés: Detk-Sajószöged II. távvezeték
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Detk-Sajószöged II. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése” tárgyú
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési dokumentumok szerint kell ellátni.
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A közbeszerzés mennyisége: 1 db beruházás műszaki ellenőrzése (becsült mennyiség: 284 mérnöknap).
A beruházás bemutatása:
Detk-Sajószöged II. 220 kV-os távvezetéken üzemelő 350/50 ACSR és 185/60 ACSR típusú fázisvezető sodronyok
cseréje ACCC típusú sodronyra, összesen: 72,451 km nyomvonalhosszban. Vezetékszerelési munkák: 3xACCC
sodrony húzása, szabályozása, rögzítése összesen 72,451 km nyomvonalhosszban. Bontási munkák: 3x350/50
ACSR sodrony bontása (hulladékként) 208,3 km mennyiségben (kb. 284 tonna), 3x2x185/60 ACSR sodrony
bontása (hulladékként) 24,48 km mennyiségben. (kb. 13 tonna), sodronycsatlakozó szerelvények bontása a
műszaki leírás szerinti mennyiségben.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz.
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
2 2.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
3 3.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
4 3.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as,
illetve 2021-2027-es programozási időszak operatív programja(i)
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás valamennyi rész esetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen kerül
megindításra. A hatálybalépés feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A hatálybalépési feltételek nem teljesülését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
II.2.1)
Elnevezés: Detk-Zugló I. távvezeték
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU312 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye, Heves megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Megbízási szerződés a „Detk-Zugló I. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése” tárgyú beruházáshoz
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési dokumentumok szerint kell ellátni.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db beruházás műszaki ellenőrzése (becsült mennyiség: 383 mérnöknap).
A beruházás bemutatása:
Detk-Zugló I. 220 kV-os távvezetéken üzemelő 350/50 ACSR és 500/65 ACSR típusú fázisvezető sodronyok
cseréje ACCC típusú sodronyra, összesen: 92,822 km nyomvonalhosszban. Vezetékszerelési munkák: 3xACCC
sodrony húzása, szabályozása, rögzítése összesen 92,822 km nyomvonalhosszban. Bontási munkák: 3x350/50
ACSR sodrony bontása (hulladékként) 252 km mennyiségben (kb. 343 tonna), 3x500/65 ACSR sodrony bontása
(hulladékként) 29,1 km mennyiségben. (kb. 56 tonna), sodronycsatlakozó szerelvények bontása a műszaki leírás
szerinti mennyiségben.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz.
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
2 2.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
3 3.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
4 3.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as,
illetve 2021-2027-es programozási időszak operatív programja(i)
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás valamennyi rész esetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen kerül
megindításra. A hatálybalépés feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A hatálybalépési feltételek nem teljesülését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
II.2.1)
Elnevezés: Detk-Zugló II. távvezeték
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1
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További tárgyak:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU312 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye, Heves megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Detk-Zugló II. 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése” tárgyú beruházáshoz
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési dokumentumok szerint kell ellátni.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db beruházás műszaki ellenőrzése (becsült mennyiség: 361 mérnöknap).
A beruházás bemutatása:
Detk-Zugló II. 220 kV-os távvezetéken üzemelő 350/50 ACSR, 185/60 ACSR, 400/55 ACSR és 570/120 ACSR típusú
fázisvezető sodronyok cseréje ACCC típusú sodronyra, összesen: 85,389 km nyomvonalhosszban. Vezetékszerelési
munkák: 3xACCC sodrony húzása, szabályozása, rögzítése összesen 85,389 km nyomvonalhosszban Bontási
munkák:3x350/50 ACSR sodrony bontása (hulladékként) 224 km mennyiségben (kb. 305 tonna), 3x2x185/60
ACSR sodrony bontása (hulladékként) 44,7 km mennyiségben. (kb. 23 tonna), 3x570/120 ACSR sodrony bontása
(hulladékként) 4,8 km mennyiségben. (kb. 12,5 tonna), 3x400/55 ACSR sodrony bontása (hulladékként) 7,9 km
mennyiségben. (kb. 12,3 tonna), sodronycsatlakozó szerelvények bontása a műszaki leírás szerinti mennyiségben.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz.
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
2 2.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
3 3.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
4 3.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as,
illetve 2021-2027-es programozási időszak operatív programja(i)
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás valamennyi rész esetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen kerül
megindításra. A hatálybalépés feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A hatálybalépési feltételek nem teljesülését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
II.2.1)
Elnevezés: Kisvárda-Sajószöged Tiszalök-Sajószöged távvezeték
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Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71300000-1

További tárgyak:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Kisvárda-Sajószöged és Tiszalök-Sajószöged 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének
növelése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési dokumentumok szerint kell ellátni.
A közbeszerzés mennyisége: 2 db beruházás műszaki ellenőrzése (becsült mennyiség: 482 mérnöknap).
A beruházás bemutatása:
Kisvárda-Sajószöged és Tiszalök-Sajószöged 220 kV-os távvezetékeken üzemelő 350/50 ACSR és 400/55 ACSR
típusú fázisvezető sodronyok cseréje ACCC típusú sodronyra, összesen: 126,228 km nyomvonalhosszban.
Vezetékszerelési munkák: Kisvárda-Sajószöged 220 kV-os távvezeték: 3xACCC sodrony húzása, szabályozása,
rögzítése összesen 96,399 km nyomvonalhosszban. Tiszalök-Sajószöged 220 kV-os távvezeték: 3xACCC sodrony
húzása, szabályozása, rögzítése összesen 29,829 km nyomvonalhosszban. Bontási munkák: Kisvárda-Sajószöged
220 kV-os távvezeték: 3x350/50 ACSR sodrony bontása (hulladékként) 292,3 km mennyiségben (kb. 398 tonna),
sodronycsatlakozó szerelvények bontása a műszaki leírás mennyiségben. Kisvárda-Sajószöged 220 kV-os
távvezeték: 3x350/50 ACSR sodrony bontása (hulladékként) 80,25 km mennyiségben (kb 110 tonna), 3x400/55
ACSR sodrony bontása (hulladékként) 10,31 km mennyiségben (kb. 16 tonna), sodronycsatlakozó szerelvények
bontása a műszaki leírás szerinti mennyiségben.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz.
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
2 2.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
3 3.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
4 3.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 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 igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as,
illetve 2021-2027-es programozási időszak operatív programja(i)
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás valamennyi rész esetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen kerül
megindításra. A hatálybalépés feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A hatálybalépési feltételek nem teljesülését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
II.2.1)
Elnevezés: Sajószöged-Szolnok távvezeték
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Sajószöged-Szolnok 220 kV-os távvezeték terhelhetőségének növelése” tárgyú
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési dokumentumok szerint kell ellátni.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db beruházás műszaki ellenőrzése (becsült mennyiség: 328 mérnöknap).
A beruházás bemutatása:
Sajószöged-Szolnok 220 kV-os távvezetéken üzemelő 350/50 ACSR típusú fázisvezető sodronyok cseréje ACCC
típusú sodronyra, összesen: 114,828 km nyomvonalhosszban. Vezetékszerelési munkák: 3xACCC sodrony húzása,
szabályozása, rögzítése összesen 114,828 km nyomvonalhosszban. Bontási munkák: 350/50 ACSR sodrony
bontása (hulladékként) 348,13 km mennyiségben (kb.474 tonna), sodronycsatlakozó szerelvények a műszaki leírás
szerinti mennyiségben.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz.
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
2 2.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 15
3 3.1. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
4 3.2. A III.1.3) M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2. sz. szakember min. 132 kVos távvezeték építésének és/vagy átalakításának és/vagy áramvezető sodrony cseréjének műszaki
ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as,
illetve 2021-2027-es programozási időszak operatív programja(i)
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás valamennyi rész esetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen kerül
megindításra. A hatálybalépés feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. A hatálybalépési feltételek nem teljesülését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 226 - 596100
(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: Rész száma: 1 Elnevezés: Detk-Sajószöged I. távvezeték
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 - 022818 (év és a dokumentum száma)
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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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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: Rész száma: 2 Elnevezés: Detk-Sajószöged II. távvezeték
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 022818 (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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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: Rész száma: 3 Elnevezés: Detk-Zugló I. távvezeték
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Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 022818 (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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

370

V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Detk-Zugló II. távvezeték
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 - 022818 (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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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
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Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Kisvárda-Sajószöged Tiszalök-Sajószöged távvezeték
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 - 022818 (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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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:
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V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Sajószöged-Szolnok távvezeték
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 - 022818 (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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Detk-Sajószöged I. távvezeték számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
2 - Detk-Sajószöged II. távvezeték számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
3 - Detk-Zugló I. távvezeték számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
4 - Detk-Zugló II. távvezeték számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
5 - Kisvárda-Sajószöged Tiszalök-Sajószöged távvezeték számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
6 - Sajószöged-Szolnok távvezeték számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].
Ajánlattevő adatai (valamennyi részben):
név: MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.
cím: 1117 Budapest Budafoki Út 95.
adószám: 14116713-2-43
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
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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:
2022/01/24 (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
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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
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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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (1412/2022)
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: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 1397 7447
E-mail: nyiri@nyirilaw.hu
Fax: +36 1397 7447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mezőg. gép-eszközbeszerzés, Kehop-4.1.0-15-2016-00
Hivatkozási szám: EKR000343932021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mezőgazdasági gép és hozzá tartozó eszközök utánfutók beszerezése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 025475 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 252 - 669593
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1.) A rézsűtraktorra vonatkozó műszaki követelmények (1 db) :
- A motor névleges teljesítménye: legalább 50 - 60 kW
- A károsanyag kibocsájtása min. Stage V.
- A motor forgató nyomatéka: legalább 250 Nm
- A motor folyadék hűtésű legyen
- A hűtőlevegő iránya legyen megfordítható
- A hajtása fokozatmentes hidrosztatikus hajtás két sebesség tartománnyal
- A hajtómű rendelkezzen két fokozatú fogaskerekes nyomatékváltóval is
- A haladási végsebessége a közlekedési sebesség tartományban min. 40 km/óra
- A sebesség vezérlés lábpedállal
- Négykerékhajtás, mely tengelyenként diffrenciál zárral rendelkezzen
- Az első tengely megengedett terhelhetősége legalább 2000 kg
- A hátsó tengely megengedett terhelhetősége legalább 2500 kg
- Mint járműre megengedett maximális együttes tömeg: 3500 kg
- A kormányzás hidrosztatikus összkerék kormányzás
- A kormányzási lehetőségek: min. csak első kerék kormányzás, négykerék kormányzás, kutyamenet
kormányzás (az összes kerék egy irányba fordul)
- Rendelkezzen a hozzá megajánlott, daruval felszerelt, pótkocsi vontatásához szükséges vonófejjel
- Legyen képes min. 4000 kg össztömegű ráfutófékes pótkocsi közúton történő vontatására
- Alapfelszereltségben gyepkímélő mintázatú gumiabroncsokkal szerelt kerekek szükségesek
- Az ajánlat kell tartalmazzon egy olyan komplett-teljes értékű kerékkészletet is amelyen a gumiabroncsok
mintázata AS(R1) un. kapaszkodó körmös mintázat
- Két körös, mind a 4 kerékre ható hidraulikus üzemi fékkel rendelkezzen
- Rendelkezzen min. mechanikus rögzítő fékkel
- Elől és hátul is min. 1-1 pár kettős működésű hidraulikus csatlakozása legyen
- A munka hidraulika szivattyú olajszállítási mennyisége min. 25 liter /min.
- A munka hidraulika szivattyú üzemi nyomása min. 180 bar
- Rendelkezzen hátsó 3 pontos munkaeszköz felfüggesztővel
- A hátsó munkaeszköz felfüggesztő emelő ereje a csatlakozási vonalban min. 1100 kg
- Rendelkezzen 540 fordulat/perc fordulatszámú hátsó teljesítmény leadó tengely kihajtással
- Rendelkezzen első 3 pontos munkaeszköz felfüggesztővel
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- Az első 3 pontos munkaeszköz felfüggesztő legyen jobbra-balra hidraulikusan eltolható, az eltolás
mértéke oldalanként min. 150 mm
- Az első 3 pontos munkaeszköz felfüggesztő emelő ereje a csatlakozási vonalban min. 1200 kg
- Rendelkezzen 1000 fordulat/perc fordulatszámú első teljesítmény leadó tengely kihajtással
- A fülke az alvázra rezgéscsillapító elemekkel legyen hozzá rögzítve
- A fülke pollenszűrővel ellátott, légkondicionált legyen
- A vezetőülés légrugózású, a gépkezelő súlyához állítható, biztonsági övvel ellátott
- A vezetőülés a rézsűszögtől függően automatikusan, közel függőlegesbe álló kivitelű legyen
- Vízszintes területen munkát végezve, vagy közlekedéskor az űléspárna vízszintes helyzete mechanikusan
rögzíthető legyen
- A vezetőülés ülőlapja rendelkezzen oldaltámasszal, legyen az ülésen bal oldali könyök támasz és
háttámlán fejtámla
- Rendelkezzen a fülke tetőn elől elhelyezett min. 2db munkalámpával
- Legyen a fülkében műsorszóró rádió AUX bemenettel, mobiltelefon kihangosítóval
- A műszerfal rendelkezzen kijelzővel, amely információkat nyújt legalább az alábbi üzemi adatokról:
o üzemóraszám
o teljesítmény leadó tengelyek fordulatszáma
o sebesség;
- A vezetőfülkén legyen minden irányból jól látható 1 db, sárga színű forgó fényű veszélyt jelző lámpa. A
lámpa használat legyen a rézsűtraktor forgalmi engedélyébe bejegyeztetve
- A fülke mindkét külső oldalán rendelkezzen állítható visszapillantó tükrökkel
- A vezetőfülkéből egy joystickkal legyenek működtethetőek a rézsűtraktorra csatlakoztatott
munkaszerelékek
- Rendelkezzen áramtalanító kapcsolóval
- Az elektromos rendszer 12 Volt üzemi feszültségű, egyenáramú rendszerű, negatív testelésű
- Rendelkezzen az első és hátsó részen ISO 1724 szerinti kialakításban EU szabványos 7 pólusú 12 V-os
csatlakozó aljzattal
- Rendelkezzen 2 db gyújtáskulccsal
- Az erdészeti alkalmazáshoz a gép alsó részeit acéllemezes védőelemekkel (páncélozással) kell leburkolni,
az alsó burkoló lemezek vastagsága min.5 mm, az oldalsó burkoló lemez vastagsága min.3mm
- A részegység sérülések megelőzése érdekében le kell burkolni:
• a kormány munkahengereket alulról
• az első kerék hajtás alsó részeit
• az alváz teljes alsó részét, szerviz nyílások készítésével
• a hátsó kerékjáratokat
• a hátsó kerék hajtás alsó részeit
Az elektromos csatlakozó dobozokat
- A vezető fülkét csőkerettel és levehető védőrácsozással kell ellátni.
- A motorháztetőt rá eső ág elleni védelemmel kell ellátni
- Az acélból készült védő burkolatokat és az egyéb védő elemeket alapozó festéssel és a megajánlott
rézsűtraktor színeivel azonos fedő festéssel kell lefesteni
- Forgalomba helyezett (rendszámmal ellátott) beüzemelt állapotban, tele üzemanyag tartállyal kell átadni
az adásvételi szerződésben megadott teljesítési helyszínen
2.) Rézsűtraktor elején működtethető fésűs rendszerű rendsodró/rendterítő adapter 1 db
- Megajánlott rendkezelő megfelelő beállítással legyen alkalmas rendképzésre- rend átforgatásra és rend
terítésre is
- Munkaszélesség minimum 2700 mm
-Rendkezelő kettős - rugós ujjak darabszáma felfogatásonként min. 4 db
-Hárompontos felfüggesztő szerkezetének oldalirányú elbillenési tartománya a vízszinteshez képest
mindkét irányba min. 6 fok
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- Rendelkezzen állítható magasságú - önbeálló támasztó kerekekkel
- Rendkezelő rugós ujjakat hordozó hevederjének feszessége állítható legyen.
- Meghajtása a rézsűtraktor első teljesítmény leadó tengelyéről nyomaték határolós-szabadonfutós
kardántengellyel legyen megoldva.
- Rendelkezzen állítható rendképző ponyvával, mely állítása minimum mechanikus.
3.) Rézsűtraktor elején működtethető tárcsás fűkasza adapter 1 db
- Munkaszélesség minimum 2500 mm
- Beállítható rendszélesség tartomány alsó határa legyen 900 mm, vagy annál kisebb
- Beállítható rendszélesség tartomány felső határa legyen 1500 mm, vagy annál nagyobb
- Kaszafej oldalra billenés nagysága a vízszinteshez képest mindkét irányba min. 8 fok
- Vágási magasság legyen állítható
- Megajánlott rézsűtraktor első hárompontos munkaeszköz függesztőjére csatlakozzon
- Meghajtása a rézsűtraktor első teljesítmény leadó tengelyéről nyomaték határolós-szabadonfutós
kardántengellyel legyen megoldva
- Rendelkezzen ütközésvédelmi megoldással
4.) Rézsűtraktor hátulján működtethető multifunkcionális gyepborona és gyepszellőztető 1 db
- Megajánlott gyepborona és gyepszellőztető legyen alkalmas a kaszálandó területeken a vakondtúrások
és egyéb kisebb -laza- földfelszín egyenetlenségek elsimítására és a gyep filcesedés kezelésére.
- Munkaszélesség minimum 3600 mm
- Függesztett kivitelű legyen
- A közúti közlekedéshez a 3600 mm -es munkaszélesség 3 tagból álljon, a két szélső tag legyen
felhajtható.
- Megajánlott rézsűtraktor hátsó 3 pontos munkaeszköz függesztőjére csatlakozzon
- Rendelkezzen támasztó kerekekkel
- A művelő elemek munkamélysége állítható legyen
Folyatás a II.2.14.) pontban
Helyesen:
1.) A rézsűtraktorra vonatkozó műszaki követelmények (1 db) :
- A motor névleges teljesítménye: legalább 50 - 60 kW
- A károsanyag kibocsájtása min. Stage V.
- A motor forgató nyomatéka: legalább 250 Nm
- A motor folyadék hűtésű legyen
- A hűtőlevegő iránya legyen megfordítható
- A hajtása fokozatmentes hidrosztatikus hajtás két sebesség tartománnyal
- A hajtómű rendelkezzen két fokozatú fogaskerekes nyomatékváltóval is
- A haladási végsebessége a közlekedési sebesség tartományban min. 40 km/óra
- A sebesség vezérlés lábpedállal
- Négykerékhajtás, mely tengelyenként diffrenciál zárral rendelkezzen
- Az első tengely megengedett terhelhetősége legalább 2000 kg
- A hátsó tengely megengedett terhelhetősége legalább 2500 kg
- Mint járműre megengedett maximális együttes tömeg: minimum 3500 kg - maximum 4500 kg
- A kormányzás hidrosztatikus összkerék kormányzás
- A kormányzási lehetőségek: min. csak első kerék kormányzás, négykerék kormányzás, kutyamenet
kormányzás (az összes kerék egy irányba fordul)
- Rendelkezzen a hozzá megajánlott, daruval felszerelt, pótkocsi vontatásához szükséges vonófejjel
- Legyen képes min. 4000 kg össztömegű ráfutófékes pótkocsi közúton történő vontatására
- Alapfelszereltségben gyepkímélő mintázatú gumiabroncsokkal szerelt kerekek szükségesek
- Az ajánlat kell tartalmazzon egy olyan komplett-teljes értékű kerékkészletet is amelyen a gumiabroncsok
mintázata AS(R1) un. kapaszkodó körmös mintázat
- Két körös, mind a 4 kerékre ható hidraulikus üzemi fékkel rendelkezzen
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- Rendelkezzen min. mechanikus rögzítő fékkel
- Elől és hátul is min. 1-1 pár kettős működésű hidraulikus csatlakozása legyen
- A munka hidraulika szivattyú olajszállítási mennyisége min. 25 liter /min.
- A munka hidraulika szivattyú üzemi nyomása min. 180 bar
- Rendelkezzen hátsó 3 pontos munkaeszköz felfüggesztővel
- A hátsó munkaeszköz felfüggesztő emelő ereje a csatlakozási vonalban min. 1100 kg
- Rendelkezzen 540 fordulat/perc fordulatszámú hátsó teljesítmény leadó tengely kihajtással
- Rendelkezzen első 3 pontos munkaeszköz felfüggesztővel
- Az első 3 pontos munkaeszköz felfüggesztő legyen jobbra-balra hidraulikusan eltolható, az eltolás
mértéke oldalanként min. 150 mm
- Az első 3 pontos munkaeszköz felfüggesztő emelő ereje a csatlakozási vonalban min. 1200 kg
- Rendelkezzen 1000 fordulat/perc fordulatszámú első teljesítmény leadó tengely kihajtással
- A fülke az alvázra rezgéscsillapító elemekkel legyen hozzá rögzítve
- A fülke pollenszűrővel ellátott, légkondicionált legyen
- A vezetőülés légrugózású, a gépkezelő súlyához állítható, biztonsági övvel ellátott
- A vezetőülés a rézsűszögtől függően automatikusan, közel függőlegesbe álló kivitelű legyen
- Vízszintes területen munkát végezve, vagy közlekedéskor az űléspárna vízszintes helyzete mechanikusan
rögzíthető legyen
- A vezetőülés ülőlapja rendelkezzen oldaltámasszal, legyen az ülésen bal oldali könyök támasz és
háttámlán fejtámla
- Rendelkezzen a fülke tetőn elől elhelyezett min. 2db munkalámpával
- Legyen a fülkében műsorszóró rádió AUX bemenettel, mobiltelefon kihangosítóval
- A műszerfal rendelkezzen kijelzővel, amely információkat nyújt legalább az alábbi üzemi adatokról:
o üzemóraszám
o teljesítmény leadó tengelyek fordulatszáma
o sebesség;
- A vezetőfülkén legyen minden irányból jól látható 1 db, sárga színű forgó fényű veszélyt jelző lámpa. A
lámpa használat legyen a rézsűtraktor forgalmi engedélyébe bejegyeztetve
- A fülke mindkét külső oldalán rendelkezzen állítható visszapillantó tükrökkel
- A vezetőfülkéből egy joystickkal legyenek működtethetőek a rézsűtraktorra csatlakoztatott
munkaszerelékek
- Rendelkezzen áramtalanító kapcsolóval
- Az elektromos rendszer 12 Volt üzemi feszültségű, egyenáramú rendszerű, negatív testelésű
- Rendelkezzen az első és hátsó részen ISO 1724 szerinti kialakításban EU szabványos 7 pólusú 12 V-os
csatlakozó aljzattal
- Rendelkezzen 2 db gyújtáskulccsal
- Az erdészeti alkalmazáshoz a gép alsó részeit acéllemezes védőelemekkel (páncélozással) kell leburkolni,
az alsó burkoló lemezek vastagsága min.5 mm, az oldalsó burkoló lemez vastagsága min.3mm
- A részegység sérülések megelőzése érdekében le kell burkolni:
• a kormány munkahengereket alulról
• az első kerék hajtás alsó részeit
• az alváz teljes alsó részét, szerviz nyílások készítésével
• a hátsó kerékjáratokat
• a hátsó kerék hajtás alsó részeit
Az elektromos csatlakozó dobozokat
- A vezető fülkét csőkerettel és levehető védőrácsozással kell ellátni.
- A motorháztetőt rá eső ág elleni védelemmel kell ellátni
- Az acélból készült védő burkolatokat és az egyéb védő elemeket alapozó festéssel és a megajánlott
rézsűtraktor színeivel azonos fedő festéssel kell lefesteni
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- Forgalomba helyezett (rendszámmal ellátott) beüzemelt állapotban, tele üzemanyag tartállyal kell átadni
az adásvételi szerződésben megadott teljesítési helyszínen
2.) Rézsűtraktor elején működtethető fésűs rendszerű rendsodró/rendterítő adapter 1 db
- Megajánlott rendkezelő megfelelő beállítással legyen alkalmas rendképzésre- rend átforgatásra és rend
terítésre is
- Munkaszélesség minimum 2700 mm
-Rendkezelő kettős - rugós ujjak darabszáma felfogatásonként min. 4 db
-Hárompontos felfüggesztő szerkezetének oldalirányú elbillenési tartománya a vízszinteshez képest
mindkét irányba min. 6 fok
- Rendelkezzen állítható magasságú - önbeálló támasztó kerekekkel
- Rendkezelő rugós ujjakat hordozó hevederjének feszessége állítható legyen.
- Meghajtása a rézsűtraktor első teljesítmény leadó tengelyéről nyomaték határolós-szabadonfutós
kardántengellyel legyen megoldva.
- Rendelkezzen állítható rendképző ponyvával, mely állítása minimum mechanikus.
3.) Rézsűtraktor elején működtethető tárcsás fűkasza adapter 1 db
- Munkaszélesség minimum 2500 mm
- Beállítható rendszélesség tartomány alsó határa legyen 900 mm, vagy annál kisebb
- Beállítható rendszélesség tartomány felső határa legyen 1500 mm, vagy annál nagyobb
- Kaszafej oldalra billenés nagysága a vízszinteshez képest mindkét irányba min. 8 fok
- Vágási magasság legyen állítható
- Megajánlott rézsűtraktor első hárompontos munkaeszköz függesztőjére csatlakozzon
- Meghajtása a rézsűtraktor első teljesítmény leadó tengelyéről nyomaték határolós-szabadonfutós
kardántengellyel legyen megoldva
- Rendelkezzen ütközésvédelmi megoldással
4.) Rézsűtraktor hátulján működtethető multifunkcionális gyepborona és gyepszellőztető 1 db
- Megajánlott gyepborona és gyepszellőztető legyen alkalmas a kaszálandó területeken a vakondtúrások
és egyéb kisebb -laza- földfelszín egyenetlenségek elsimítására és a gyep filcesedés kezelésére.
- Munkaszélesség minimum 3600 mm
- Függesztett kivitelű legyen
- A közúti közlekedéshez a 3600 mm -es munkaszélesség 3 tagból álljon, a két szélső tag legyen
felhajtható.
- Megajánlott rézsűtraktor hátsó 3 pontos munkaeszköz függesztőjére csatlakozzon
- Rendelkezzen támasztó kerekekkel
- A művelő elemek munkamélysége állítható legyen
Folyatás a II.2.14.) pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
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A következő helyett:
Dátum: 2022/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/01/26 (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:
Egyéb közbeszerzési dokumentum 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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Mahart-Szabadkikötő Zrt. (1307/2022)
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: Mahart-Szabadkikötő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13541734243
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 12783550
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mahartfreeport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Szabadkikötő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000975412021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45241000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződések támogatásból megvalósuló projekt keretében a Budapesti Szabadkikötő területén
különböző infrastrukturális fejlesztést (1. rész), A13 üzemeltetési raktár megépítését (2. rész), K2-K3 raktárak
felújítását (3. rész) célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 22628 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 225 - 588685
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/16 (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:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakban részletezett feladatokat kell
elvégeznie:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Szabadkikötő területén különböző infrastrukturális
fejlesztést célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.
Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének
ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások
tartalmazzák.
1. Konténerterminál új térburkolat
Főbb mennyiségek:
- Burkolatbontások: 626 m2
- Bozót és cserjeírtás: 163 m2
- Bevágásból felesleges föld elszállítása: 15.581 m3
- 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat 7.185 m3
- Zsalukőlábazatos kerítés építése: 108 m
- Résfolyóka építése: 347 m
2. Konténerterminál Tranzitvágány építése
Főbb mennyiségek:
- Meglévő vágány bontása: 338 vm
- Meglévő kitérő bontása: 1 db
- Zúzottkő ágyazat bontása: 1.138 m3
- Térburkolat bontása: 1.360 m3
- Cementes stabilizáció: 1.396 m3
- Kerítés építése: 68 fm
- Zúzottköves vágány építése: 691 vm
- Kitérők építése: 5 csp
- Vasúti térvilágítási lámpatestek telepítése: 3 torony
3. Cölöpsor:
Főbb mennyiségek:
- Medermegtámasztó szádfal készítése: 2.800 m2
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- Mederkotrás: 4.500 m3
- Ütközővel ellátandó eltámasztó acélszerkezet: 14.668 kg
- Bejáróhíd készítése és beépítése: 4.368 kg
- Burkolt parti rézsü helyreállítása: 1.544 m2
- Kiviteli terv készítése: 1 db
4. A7 déli parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kerítés építése: 162 m
- Úszókapu telepítése: 2 db
- Kiemelt szegély építése: 330 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3.500 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 200 m
- Térvilágítás létesítése: 14 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.200 t
5. K1 parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kerítés építése: 252 m
- Úszókapu telepítése: 2 db
- Kiemelt szegély építése: 152 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3.117 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 170 m
- Térvilágítás létesítése: 9 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.100 t
6. Nyílt rakodó térburkolat építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt vagy süllyesztett szegély építése: 580 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 5.290 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 260 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.300 t
7. K3 és Répaút közötti parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt vagy süllyesztett szegély építése: 150 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3.680 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 120 m
- Térvilágítás létesítése: 6 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 5.040 t
8. C2-C3 épületek közötti parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 220 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 2.110 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 110 m
- Térvilágítás létesítése: 7 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 2.450 t
9. Szigetcsúcson hulladék elszállítás:
Főbb mennyiségek:
- Bozó, cserje és tuskóirtás: 6.900 m2
- Zöldhulladék elszállítása és lerakása lerakóhelyen: 1.035 t
- Kimaradó építési törmelék elszállítás és lerakása lerakóhelyen: 7.696 t
- Tereprendezés: 1.500 m2
10. Vegyes építési törmelék elszállítása:
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Főbb mennyiségek:
- Bozó, cserje és tuskóirtás: 20.000 m2
- Rostálás 80 mm alatti és feletti frakcióra:55.250 m3
- Zöldhulladék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 300 t
- Kommunális hulladék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 700 t
- Kimaradó föld és építési törmelék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 46.000 t
- Tereprendezés: 69.500 m2
11. Magas oszlopos térvilágítás korszerűsítése:
Főbb mennyiségek:
- 25 m magas acél rácsos tartós térvilágítási oszlopok festése: 17 db
- Meglévő lámpatestek bontása: 170 db
- LED-es térvilágítási lámpatestek felszerelése: 170 db
12. Kerítés építések:
Főbb mennyiségek:
- Bozót és cserjeirtás, tuskóirtás: 6.705 m2
- Meglévő betonkerítés felújítása: 1.241 m
- Meglévő betonkerítés pótlása: 100 m
- Meglévő vasoszlopos drótkerítés bontása: 634 m
- Új táblás kerítés építése: 216 m
- Zöldhulladék elszállítás, lerakása lerakóhelyen: 1.150 t
13. Szikratávíró út melletti járda építése:
Főbb mennnyiségek:
- Földkiemelés: 116 m3
- Földtükör készítés: 405 m2
- Kerti szegély építése: 176 m
- Járda építése ÖA-4 kopó réteggel, komplett rétegrend: 352 m2
14. Déli parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Meglévő betonkerítés felújítása: 306 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 7.181 m2
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.460 t
15. A5 épület melletti parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 75 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 410 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 25 m
- Térvilágítás létesítése: 2 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 600 t
16. A11 épület mögötti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 94 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 580 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 60 m
- Térvilágítás létesítése: 2 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1000 t
17. A7 épület keleti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 240 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 1.737 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 110 m
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- Térvilágítás létesítése: 6 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 3.260 t
18. B13 épület melletti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt és süllyesztett szegély építése: 105 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 650 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 15 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1.630 t
19. II.porta melletti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt és süllyesztett szegély építése: 145 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 960 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 55 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1.630 t
20. Volt K1 épülettel szembeni parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 235 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 1.290 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 85 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 2.160 t
21. Konténerterminál térburkolat felújítása:
Főbb mennyiségek:
- 1.terület
o Aszfalt pályaszerkezet bontása: 2.292 m2
o Betonburkolat bontása: 2.073 m3
o Vasúti vágány bontása: 52 m
o Bevágásból felesleges föld elszállítása: 3.809 m3
o 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 3.294 m3
o rácsos folyóka építése: 35 m
- 2.terület
o Aszfalt pályaszerkezet bontása: 655 m2
o Betonburkolat bontása: 1.448 m3
o Bevágásból felesleges föld elszállítása: 2.248 m3
o 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 2.013 m3
Folytatás: II.2.14) pontban.
Helyesen:
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakban részletezett feladatokat kell
elvégeznie:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Szabadkikötő területén különböző infrastrukturális
fejlesztést célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.
Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének
ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások
tartalmazzák.
1. Konténerterminál új térburkolat
Főbb mennyiségek:
- Burkolatbontások: 626 m2
- Bozót és cserjeírtás: 163 m2
- Bevágásból felesleges föld elszállítása: 15.581 m3
- 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat 7.185 m3
- Zsalukőlábazatos kerítés építése: 108 m
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- Résfolyóka építése: 347 m
2. Konténerterminál Tranzitvágány építése
Főbb mennyiségek:
- Meglévő vágány bontása: 338 vm
- Meglévő kitérő bontása: 1 db
- Zúzottkő ágyazat bontása: 1.138 m3
- Térburkolat bontása: 1.360 m3
- Cementes stabilizáció: 1.396 m3
- Kerítés építése: 68 fm
- Zúzottköves vágány építése: 691 vm
- Kitérők építése: 5 csp
- Vasúti térvilágítási lámpatestek telepítése: 3 torony
3. Cölöpsor:
Főbb mennyiségek:
- Medermegtámasztó szádfal készítése: 2.800 m2
- Mederkotrás: 6.000 m3
- Ütközővel ellátandó eltámasztó acélszerkezet: 14.668 kg
- Bejáróhíd készítése és beépítése: 4.368 kg
- Burkolt parti rézsü helyreállítása: 1.544 m2
- Kiviteli terv készítése: 1 db
4. A7 déli parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kerítés építése: 162 m
- Úszókapu telepítése: 2 db
- Kiemelt szegély építése: 330 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3.500 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 200 m
- Térvilágítás létesítése: 14 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.200 t
5. K1 parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kerítés építése: 252 m
- Úszókapu telepítése: 2 db
- Kiemelt szegély építése: 152 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3.117 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 170 m
- Térvilágítás létesítése: 9 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.100 t
6. Nyílt rakodó térburkolat építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt vagy süllyesztett szegély építése: 580 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 5.290 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 260 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.300 t
7. K3 és Répaút közötti parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt vagy süllyesztett szegély építése: 150 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 3.680 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 120 m
- Térvilágítás létesítése: 6 db
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- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 5.040 t
8. C2-C3 épületek közötti parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 220 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 2.110 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 110 m
- Térvilágítás létesítése: 7 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 2.450 t
9. Szigetcsúcson hulladék elszállítás:
Főbb mennyiségek:
- Bozó, cserje és tuskóirtás: 6.900 m2
- Zöldhulladék elszállítása és lerakása lerakóhelyen: 1.035 t
- Kimaradó építési törmelék elszállítás és lerakása lerakóhelyen: 7.696 t
- Tereprendezés: 1.500 m2
10. Vegyes építési törmelék elszállítása:
Főbb mennyiségek:
- Bozó, cserje és tuskóirtás: 20.000 m2
- Rostálás 80 mm alatti és feletti frakcióra:55.250 m3
- Zöldhulladék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 300 t
- Kommunális hulladék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 700 t
- Kimaradó föld és építési törmelék szállítása és lerakása lerakóhelyen: 46.000 t
- Tereprendezés: 69.500 m2
11. Magas oszlopos térvilágítás korszerűsítése:
Főbb mennyiségek:
- 25 m magas acél rácsos tartós térvilágítási oszlopok festése: 17 db
- Meglévő lámpatestek bontása: 170 db
- LED-es térvilágítási lámpatestek felszerelése: 170 db
12. Kerítés építések:
Főbb mennyiségek:
- Bozót és cserjeirtás, tuskóirtás: 6.705 m2
- Meglévő betonkerítés felújítása: 1.241 m
- Meglévő betonkerítés pótlása: 100 m
- Meglévő vasoszlopos drótkerítés bontása: 634 m
- Új táblás kerítés építése: 216 m
- Zöldhulladék elszállítás, lerakása lerakóhelyen: 1.150 t
13. Szikratávíró út melletti járda építése:
Főbb mennnyiségek:
- Földkiemelés: 116 m3
- Földtükör készítés: 405 m2
- Kerti szegély építése: 176 m
- Járda építése ÖA-4 kopó réteggel, komplett rétegrend: 352 m2
14. Déli parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Meglévő betonkerítés felújítása: 306 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 7.181 m2
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 6.460 t
15. A5 épület melletti parkoló építése:
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 75 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 410 m2
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- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 25 m
- Térvilágítás létesítése: 2 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 600 t
16. A11 épület mögötti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 94 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 580 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 60 m
- Térvilágítás létesítése: 2 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1000 t
17. A7 épület keleti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 240 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 1.737 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 110 m
- Térvilágítás létesítése: 6 db
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 3.260 t
18. B13 épület melletti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt és süllyesztett szegély építése: 105 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 650 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 15 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1.630 t
19. II.porta melletti parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt és süllyesztett szegély építése: 145 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 960 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 55 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 1.630 t
20. Volt K1 épülettel szembeni parkoló építése
Főbb mennyiségek:
- Kiemelt szegély építése: 235 m
- Burkolat készítése 10 cm vtg.térkő komplett rétegrenndel: 1.290 m2
- Csapadékvíz elvezető csatorna építése: 85 m
- Bevágásból kiszoruló föld elszállítás és lerakása: 2.160 t
21. Konténerterminál térburkolat felújítása:
Főbb mennyiségek:
- 1.terület
o Aszfalt pályaszerkezet bontása: 2.292 m2
o Betonburkolat bontása: 2.073 m3
o Vasúti vágány bontása: 52 m
o Bevágásból felesleges föld elszállítása: 3.809 m3
o 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 3.294 m3
o rácsos folyóka építése: 35 m
- 2.terület
o Aszfalt pályaszerkezet bontása: 655 m2
o Betonburkolat bontása: 1.448 m3
o Bevágásból felesleges föld elszállítása: 2.248 m3
o 41 cm CP 4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 2.013 m3
Folytatás: II.2.14) pontban.
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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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/10 (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: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban az 1. rész 3. Cölöpsor: Mederkotrás: mennyiségét 4.500 m3-ről 6.000
m3-re módosította és meghosszabbította az ajánlattételi határidőt.
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2. Ajánlatkérő az EKR-be csatolt dokumentumok szerint módosította továbbá az 1. részre vonatkozó
közbeszerzési műszaki dokumentációt, valamint módosította mindhárom rész tekintetében a
szerződéstervezetet. Kérjük, hogy ajánlattevők a módosításokra tekintettel tegyék meg az ajánlataikat.
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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Mezőkövesd Város Önkormányzata (1508/2022)
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: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726470205
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zoltán
Telefon: +36 49511500
E-mail: strategia@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511561
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Művészeti Iskola építése
Hivatkozási szám: EKR001609532021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti művészeti oktatást végző Alapfokú Művészeti Iskola
építése valósul meg Mezőkövesd Város közigazgatási területén. További információkat karakterkorlát miatt lsd. a
közbeszerzési dokumentumokban
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 24597 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 251 - 665639
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/22 (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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/14 (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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A hirdetménnyel 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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Országos Mentőszolgálat (1401/2022)
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: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15309989241
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: nagy.barbara@mentok.hu
Fax: +36 13506917
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: Sárbogárd új mentőállomás építés
Hivatkozási szám: EKR001298392021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45216122-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 darab vállalkozási szerződés új mentőállomás építésére.
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedélyek iktatószámai: FE-02/ÉPÍT/657-9/2019.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/01/24 (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 - 025173 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 251 - 665705
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/22 (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: 2022/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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: 2022/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatételi határidőt meghosszabbítja. mivel nem tudja a kiegészítő tájékoztatásra a választ
az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] megadni.
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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Szent Lázár Megyei Kórház (1466/2022)
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: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15450054212
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522000
E-mail: muszak@szlmk.hu
Fax: +36 32522025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi reagensek, kalibrátorik, kontrollok
Hivatkozási szám: EKR001200812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi reagensek, kalibrátorok,
kontrollok (továbbiakban: labor diagnosztikumok) beszerzésére az Ajánlatkérőnél kihelyezett laboratóriumi
automatákhoz
Az eljárásban 15 részre tehető ajánlat, melyben a következő labor diagnosztikumokat kívánja Ajánlatkérő
beszerezni:
1. rész Kémia-immunkémia Várható éves vizsgálatszám: 1 147 020 db
2. rész Hematológia I. Várható éves vizsgálatszám: 28 263 db
3. rész Hematológia II. Várható éves vizsgálatszám: 60 206 db
4. rész Hemosztázis Várható éves vizsgálatszám: 47 563 db
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5. rész Lupus anticoagulána szűrőteszt Várható éves vizsgálatszám: 10 db
6. rész: Glikált Hbg Várható éves vizsgálatszám: 14 374 db
7. rész Vizelet diagnosztika Várható éves vizsgálatszám: 105 774 db
8. rész Speciális vizsgálatok Várható éves vizsgálatszám: 7 891 db
9. rész Specifikus IgE és egyéb speiális markerek Várható éves vizsgálatszám: 10 665 db
10. rész Helicobacter Ig-ok Várható éves vizsgálatszám: 1 350 db
11. rész Egyéb manuális vizsgálatok- Clostridium teszt Várható éves vizsgálatszám: 450 db
12. rész Egyéb manuális vizsgálatok-Liquor baktérium gyorsteszt agglutinációs Várható éves vizsgálatszám: 10 db
13. rész Egyéb vizsgálatok-Fehérje ELFO (Hydrasy SEBIA) Várható éves vizsgálatszám: 335 db
14. rész Egyéb manuális vizsgálatok- Vizelet , cukor aceton tesztcsík Várható éves vizsgálatszám: 600 db
15. rész Egyéb manuális vizsgálat- Fibrin monomer Várható éves vizsgálatszám: 10 db
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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 - 026354 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 255 - 673388
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
sorszám Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
1 Protrombin 39520
2 Aktivált parciális thromboplasztin idő 5062
3 Thrombin idő 95
4 Fibrinogén 2826
5 Heparin meghatározás 60
Összesen várható éves vizsgálat: 47 563 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a
reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Ajánlakérő az általa jelenleg használt Coag XL
és Stago Compact hemosztázis automatákon végzendő laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
laboratóriumi reagenseket, kalibrátorokat, kontrollokat, egyéb kiegészítő anyagokat stb. (továbbiakban:
labor diagnosztikumok) kíván beszerezni.
Helyesen:
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sorszám Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
1 Protrombin 39520
2 Aktivált parciális thromboplasztin idő 5062
3 Thrombin idő 95
4 Fibrinogén 2826
5 Heparin meghatározás 60
Összesen várható éves vizsgálat: 47 563 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a
reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Ajánlakérő az általa jelenleg használt Coag
XL és COAG M hemosztázis automatákon végzendő laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
laboratóriumi reagenseket, kalibrátorokat, kontrollokat, egyéb kiegészítő anyagokat stb. (továbbiakban:
labor diagnosztikumok) kíván beszerezni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
sorszám Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
1 Lupus anticoaguláns szűrőteszt 10
Összesen várható éves vizsgálat: 10 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a
reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Ajánlakérő az általa jelenleg használt Stago
Compact automatákon végzendő laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi
reagenseket, kalibrátorokat, kontrollokat, egyéb kiegészítő anyagokat stb. (továbbiakban: labor
diagnosztikumok) kíván beszerezni.
Helyesen:
sorszám Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
1 Lupus anticoaguláns szűrőteszt 10
Összesen várható éves vizsgálat: 10 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a
reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Ajánlakérő az általa jelenleg használt Stago
ST4 félautomata hemosztázis automatákon végzendő laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
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laboratóriumi reagenseket, kalibrátorokat, kontrollokat, egyéb kiegészítő anyagokat stb. (továbbiakban:
labor diagnosztikumok) kíván beszerezni.
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: 2022/02/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Helicobacter Ig-ok 1350
Összesen várható éves vizsgálat: 1 350 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket
a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Ajánlakérő az általa jelenleg használt
Personal Lab ELISA automatán végzendő laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi
reagenseket, kalibrátorokat, kontrollokat, egyéb kiegészítő anyagokat stb. (továbbiakban: labor
diagnosztikumok) kíván beszerezni.
Helyesen:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
1 Helicobacter IgA 450
2 Helicobacter IgG 450
3 Helicobacter IgM 450
Összesen várható éves vizsgálat: 1 350 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket
a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Ajánlakérő az általa jelenleg használt
Personal Lab ELISA automatán végzendő laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi
reagenseket, kalibrátorokat, kontrollokat, egyéb kiegészítő anyagokat stb. (továbbiakban: labor
diagnosztikumok) kíván beszerezni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tájékoztatjuk a T. Gazdasági szereplőket, hogy az eljárásban az egyéb közbeszerzési dokumentumok is
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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Váci Tankerületi Központ (1524/2022)
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: Váci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835523213
Postai cím: Dr. Csányi László Körút 45
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebélyi Ákos
Telefon: +36 27795219
E-mail: vac@kk.gov.hu
Fax: +36 27795219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/vac
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténer bérlet – Kismaros ideiglenes iskola
Hivatkozási szám: EKR001613632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44613000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya a Kismaros Vörösmarty u – Dám utcával határolt hrsz. 0198/5 telekre tervezett ideiglenes iskola
épületegyüttes összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott konténerek bérleti jogviszony
keretén belül történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki leírásban foglalt előírások szerinti méretben
és formában, az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Az iskola épületegyüttes a Kismaroson épülő új iskola ideiglenes létesítménye, amely az építkezés idejére fogadja
az iskolai funkciókat. Az ideiglenes konténer iskola: 300 fő diák, valamint 40 fő tanár és személyzet befogadására
képes.
A konténerek típusa és méretei:
MB20H, MW20H, MWSPH, LH-20:
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Külső méretek (ISO Standard 1161):
Hosszúság 6.055 mm
Szélesség 2.435 mm
Magasság 2.920 mm
Belső magasság 2.660 mm
Konténer együttes "A" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
2 db 20 lábas raktárkonténer
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "B" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "C" építmény:
29 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
3 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas raktárkonténer
Az „A” épület felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok, alsó szintjén két tanterem és
egy melegítő-konyhával működtetett 50 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas étkezde kerül kialakításra. A szintek
közötti közlekedés külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
A „B” épület alsó és felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok kerülnek kialakításra. A
szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
Az „C” épület alsó szintjén hat csoportszoba és az azokat kiszolgáló szociális blokk, felső szintjén a tanári, az
oktatási adminisztrációs helyiségek, a tanárok öltözői, orvosi szoba tervezettek, és a hozzájuk kapcsolódó
kiszolgáló szociális blokkok. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn lehetséges. Az épület keleti
frontján földszintes 4 konténeres szertár és öltöző rész tervezett a külső foglalkozások kiszolgálására.
Ajánlatkérő az ideiglenes iskola épületegyüttes kialakítására alkalmas, egyedileg gyártott konténereket bérleti
jogviszony keretén belül kívánja használni legfeljebb a Kismaroson épülő új iskolaépület átadásáig és az új
iskolaépületben történő oktatás megkezdéséig.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott méretű és mennyiségű konténer teljesítési
helyszínre történő leszállítása, helyszínen történő összeszerelése, a konténerek bérbe adása, valamint a bérleti
időszak lejártát követő szétszerelése/elbontása és elszállítása.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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 - 25174 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 250 - 660400
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/21 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
A beszerzés tárgya a Kismaros Vörösmarty u – Dám utcával határolt hrsz. 0198/5 telekre tervezett
ideiglenes iskola épületegyüttes összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott
konténerek bérleti jogviszony keretén belül történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki
leírásban foglalt előírások szerinti méretben és formában, az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Az iskola épületegyüttes a Kismaroson épülő új iskola ideiglenes létesítménye, amely az építkezés idejére
fogadja az iskolai funkciókat. Az ideiglenes konténer iskola: 300 fő diák, valamint 40 fő tanár és személyzet
befogadására képes.
A konténerek típusa és méretei:
MB20H, MW20H, MWSPH, LH-20:
Külső méretek (ISO Standard 1161):
Hosszúság 6.055 mm
Szélesség 2.435 mm
Magasság 2.920 mm
Belső magasság 2.660 mm
Konténer együttes "A" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
2 db 20 lábas raktárkonténer
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "B" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "C" építmény:
29 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
3 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas raktárkonténer
Az „A” épület felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok, alsó szintjén két
tanterem és egy melegítő-konyhával működtetett 50 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas étkezde kerül
kialakításra. A szintek közötti közlekedés külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
A „B” épület alsó és felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok kerülnek
kialakításra. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
Az „C” épület alsó szintjén hat csoportszoba és az azokat kiszolgáló szociális blokk, felső szintjén a
tanári, az oktatási adminisztrációs helyiségek, a tanárok öltözői, orvosi szoba tervezettek, és a hozzájuk
kapcsolódó kiszolgáló szociális blokkok. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn
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lehetséges. Az épület keleti frontján földszintes 4 konténeres szertár és öltöző rész tervezett a külső
foglalkozások kiszolgálására.
Ajánlatkérő az ideiglenes iskola épületegyüttes kialakítására alkalmas, egyedileg gyártott konténereket
bérleti jogviszony keretén belül kívánja használni legfeljebb a Kismaroson épülő új iskolaépület átadásáig
és az új iskolaépületben történő oktatás megkezdéséig.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott méretű és mennyiségű konténer
teljesítési helyszínre történő leszállítása, helyszínen történő összeszerelése, a konténerek bérbe adása,
valamint a bérleti időszak lejártát követő szétszerelése/elbontása és elszállítása.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás
tartalmazza.
Helyesen:
A beszerzés tárgya a Kismaros Vörösmarty u – Dám utcával határolt hrsz. 0198/5 telekre tervezett
ideiglenes iskola épületegyüttes összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott
konténerek bérleti jogviszony keretén belül történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki
leírásban foglalt előírások szerinti méretben és formában, az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Az iskola épületegyüttes a Kismaroson épülő új iskola ideiglenes létesítménye, amely az építkezés idejére
fogadja az iskolai funkciókat. Az ideiglenes konténer iskola: 300 fő diák, valamint 40 fő tanár és személyzet
befogadására képes.
A konténerek típusa és méretei:
MB20H, MW20H, MWSPH, LH-20:
Külső méretek (ISO Standard 1161):
Hosszúság 6 055 mm
Szélesség 2 435 mm
Magasság 2 920 mm
Belső magasság 2 650-3 000 mm
Konténer együttes "A" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
2 db 20 lábas raktárkonténer
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "B" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "C" építmény:
29 db 20 lábas standard konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
3 db 20 lábas szaniter konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
4 db 20 lábas raktárkonténer
Az „A” épület felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok, alsó szintjén két
tanterem és egy melegítő-konyhával működtetett 50 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas étkezde kerül
kialakításra. A szintek közötti közlekedés külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
A „B” épület alsó és felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok kerülnek
kialakításra. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
Az „C” épület alsó szintjén hat csoportszoba és az azokat kiszolgáló szociális blokk, felső szintjén a
tanári, az oktatási adminisztrációs helyiségek, a tanárok öltözői, orvosi szoba tervezettek, és a hozzájuk
kapcsolódó kiszolgáló szociális blokkok. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn
lehetséges. Az épület keleti frontján földszintes 4 konténeres szertár és öltöző rész tervezett a külső
foglalkozások kiszolgálására.
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Ajánlatkérő az ideiglenes iskola épületegyüttes kialakítására alkalmas, egyedileg gyártott konténereket
bérleti jogviszony keretén belül kívánja használni legfeljebb a Kismaroson épülő új iskolaépület átadásáig
és az új iskolaépületben történő oktatás megkezdéséig.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott méretű és mennyiségű konténer
teljesítési helyszínre történő leszállítása, helyszínen történő összeszerelése, a konténerek bérbe adása,
valamint a bérleti időszak lejártát követő szétszerelése/elbontása és elszállítása.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás
tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
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: 2022/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A beszerzés tárgya a Kismaros Vörösmarty u – Dám utcával határolt hrsz. 0198/5 telekre tervezett
ideiglenes iskola épületegyüttes összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott
konténerek bérleti jogviszony keretén belül történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki
leírásban foglalt előírások szerinti méretben és formában, az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Az iskola épületegyüttes a Kismaroson épülő új iskola ideiglenes létesítménye, amely az építkezés idejére
fogadja az iskolai funkciókat. Az ideiglenes konténer iskola: 300 fő diák, valamint 40 fő tanár és személyzet
befogadására képes.
A konténerek típusa és méretei:
MB20H, MW20H, MWSPH, LH-20:
Külső méretek (ISO Standard 1161):
Hosszúság 6.055 mm
Szélesség 2.435 mm
Magasság 2.920 mm
Belső magasság 2.660 mm
Konténer együttes "A" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
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4 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
2 db 20 lábas raktárkonténer
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "B" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "C" építmény:
29 db 20 lábas standard konténer 2,66 m belmagassággal
3 db 20 lábas szaniter konténer 2,66 m belmagassággal
4 db 20 lábas raktárkonténer
Az „A” épület felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok, alsó szintjén két
tanterem és egy melegítő-konyhával működtetett 50 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas étkezde kerül
kialakításra. A szintek közötti közlekedés külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
A „B” épület alsó és felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok kerülnek
kialakításra. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
Az „C” épület alsó szintjén hat csoportszoba és az azokat kiszolgáló szociális blokk, felső szintjén a
tanári, az oktatási adminisztrációs helyiségek, a tanárok öltözői, orvosi szoba tervezettek, és a hozzájuk
kapcsolódó kiszolgáló szociális blokkok. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn
lehetséges. Az épület keleti frontján földszintes 4 konténeres szertár és öltöző rész tervezett a külső
foglalkozások kiszolgálására.
Ajánlatkérő az ideiglenes iskola épületegyüttes kialakítására alkalmas, egyedileg gyártott konténereket
bérleti jogviszony keretén belül kívánja használni legfeljebb a Kismaroson épülő új iskolaépület átadásáig
és az új iskolaépületben történő oktatás megkezdéséig.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott méretű és mennyiségű konténer
teljesítési helyszínre történő leszállítása, helyszínen történő összeszerelése, a konténerek bérbe adása,
valamint a bérleti időszak lejártát követő szétszerelése/elbontása és elszállítása.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás
tartalmazza.
Helyesen:
A beszerzés tárgya a Kismaros Vörösmarty u – Dám utcával határolt hrsz. 0198/5 telekre tervezett
ideiglenes iskola épületegyüttes összeszerelésére és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott
konténerek bérleti jogviszony keretén belül történő szállítása és helyszíni összeszerelése a műszaki
leírásban foglalt előírások szerinti méretben és formában, az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Az iskola épületegyüttes a Kismaroson épülő új iskola ideiglenes létesítménye, amely az építkezés idejére
fogadja az iskolai funkciókat. Az ideiglenes konténer iskola: 300 fő diák, valamint 40 fő tanár és személyzet
befogadására képes.
A konténerek típusa és méretei:
MB20H, MW20H, MWSPH, LH-20:
Külső méretek (ISO Standard 1161):
Hosszúság 6 055 mm
Szélesség 2 435 mm
Magasság 2 920 mm
Belső magasság 2 650-3 000 mm
Konténer együttes "A" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
2 db 20 lábas raktárkonténer
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1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "B" építmény:
40 db 20 lábas standard konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
4 db 20 lábas szaniter konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
1 db tűzgátló ajtó (főbejárat)
1 db kétkarú lépcsőfeljárat, lépcsőfordulóval, korláttal, felső podeszttel
Konténer együttes "C" építmény:
29 db 20 lábas standard konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
3 db 20 lábas szaniter konténer 2,65-3,00 m belmagassággal
4 db 20 lábas raktárkonténer
Az „A” épület felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok, alsó szintjén két
tanterem és egy melegítő-konyhával működtetett 50 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas étkezde kerül
kialakításra. A szintek közötti közlekedés külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
A „B” épület alsó és felső szintjein csak tantermek és az azokat kiszolgáló szociális blokkok kerülnek
kialakításra. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn lehetséges.
Az „C” épület alsó szintjén hat csoportszoba és az azokat kiszolgáló szociális blokk, felső szintjén a
tanári, az oktatási adminisztrációs helyiségek, a tanárok öltözői, orvosi szoba tervezettek, és a hozzájuk
kapcsolódó kiszolgáló szociális blokkok. A szintek közötti közlekedés itt is külső fedett acéllépcsőn
lehetséges. Az épület keleti frontján földszintes 4 konténeres szertár és öltöző rész tervezett a külső
foglalkozások kiszolgálására.
Ajánlatkérő az ideiglenes iskola épületegyüttes kialakítására alkalmas, egyedileg gyártott konténereket
bérleti jogviszony keretén belül kívánja használni legfeljebb a Kismaroson épülő új iskolaépület átadásáig
és az új iskolaépületben történő oktatás megkezdéséig.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott méretű és mennyiségű konténer
teljesítési helyszínre történő leszállítása, helyszínen történő összeszerelése, a konténerek bérbe adása,
valamint a bérleti időszak lejártát követő szétszerelése/elbontása és elszállítása.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás
tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
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: 2022/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
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Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően utal rá, hogy a közbeszerzési
dokumentumok módosítására is sor került jelen módosításban foglalt tartalom szerint:
- Gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott bérleti szerződéstervezet 2.1. pontja módosításra került a
felhívás II.1.4) és II.2.4) pont szerinti módosított tartalomnak megfelelően.
- Gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott "Kismaros-konténeriskola-Epiteszet-SZAKMAI AJÁNLAT"
táblázat módosításra került a felhívás II.1.4) és II.2.4) pont szerinti módosított tartalomnak megfelelően.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban egyéb módosítást nem hajtott végre.
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 Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (1516/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
2009/81/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: 15300289241
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ágnes
Telefon: +36 14116372
E-mail: nagy.agnes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
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 ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény 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 ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)

412

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gale adatbázisok – 2022.
Hivatkozási szám: EKR001471892021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

413

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gale Reference Complete – Gale OneFile Collections - Gale Literature
Gale Reference Complete
A Gale vezető elsődleges forrás- és folyóirat gyűjteménye, valamint a legátfogóbb aktuális folyóiratok, újságok és
magazinok kollekciója. A gyűjtemény az irodalomtól a tudományokig és a technológiáig teljes tárgyi lefedettséget
nyújt, és bármelyik jelentősebb aggregátor közül a legalacsonyabb embargó arányt kínálja.
Az Akademic OneFile, a General OneFile, a Gale Literature, a 1700 e-könyv kiadást tartalmazó algyűjtemény, a
témakörre összpontosító, több mint 330 tételből álló Archives Unbound elsődleges forrásanyagok gyűjteménye
mellett, amely magyar vonatkozású dokumentumokat is tartalmaz, a Gale Reference Complete egy valóban
multidiszciplináris csomag, több mint 1,5 millió irodalomkritikai és irodalmi művel, 13 millió oldalnyi történelmi
elsődleges forrással, több mint 28 000 folyóirattal és cikkek millióival tudományos folyóiratokból.
Gale OneFile Collections
Gyűjteménysorozat, amely a világ vezető folyóiratait és referencia forrásait tartalmazza. Az opciók többek között
a következőket kínálják: Academic OneFile (17 000+ folyóirat), General OneFile (14 500+ folyóirat), OneFile
LegalTrac, továbbá mezőgazdaság, üzlet, közgazdaságtan és elmélet, kommunikáció és tömegtájékoztatás,
környezettudomány és politika, képzőművészet, gender valamint háború és terrorizmus tanulmányok.
• A Business Collection azonnali hozzáférést biztosít teljes szövegű tudományos folyóiratokhoz és magazinokhoz.
A OneFile által üzemeltetve közel 4.000 cím elérését biztosítja gazdaságtudományi, pénzügyi, számviteli,
marketing, menedzsment, fejlesztéstudományi és elemző területeken.
• A Gender Studies Collection egy kiegyensúlyozott gyűjteménnyel fedi le társadalmi nemek tudományát.
A kollekció hozzáférést biztosít tudományos szakfolyóiratokhoz a társadalmi nemek, a család és a házasság
témákban.
• A Pop Culture Collection több mint 2 millió tudományos cikk teljes szövegét teszi elérhetővé a populáris
kultúráról. Az adatbázis tartalma elsősorban a művészetek a társadalomtudományok és történettudományok
kutatóinak és hallgatóinak nyújt fontos forrást.
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• A War and Terrorism Collection gyűjteményben több mint 200 szakfolyóirat és 1,7 millió tanulmány érhető el a
hadtudományok és a terrorizmus területén, így fontos forrásokat kínál a politikai konfliktusok jellemzőire, okaira,
hatásaira és nemzetközi fogadtatására vonatkozóan.
• A World History Collection tudományos folyóiratokat tesz teljes szöveggel elérhetővé történészeknek, mely jól
használható kutatók és egyetemi hallgatók számára egyaránt.
Minden tárgyköri opció önálló előfizetésként érhető el, a gyűjtemények teljes részlete kérésre rendelkezésre áll.
Gale Literature
A Gale 7 nemzetközileg összpontosított irodalmi adatbázisából álló és több mint 1,5 millió tételszámot tartalmazó
Gale Literature a világ legnagyobb online irodalmi gyűjteménye, és egyetlen kutatási környezetben nyújt átfogó
képet az irodalomról.
Jogosult felhasználók listája 2022-ben:
GALE – Gale Reference Complete
1 Országos Idegennyelvű Könyvtár
2 Országos Széchényi Könyvtár
3 Szegedi Tudományegyetem
GALE Literature
1 Debreceni Egyetem
GALE – OneFile – Business Collection
1 Budapesti Metropolitan Egyetem
GALE – OneFile – Gender Studies Collection
1 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
GALE – OneFile – Military and Intelligence
1 Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely
GALE – OneFile – Pop Culture Collection
1 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Moholy-Nagy University of Art and Design
GALE – OneFile – War and Terrorism Collection
1 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
2 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
3 Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely
GALE – OneFile – World History Collection
1 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 45144 (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: USD
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Gale adatbázisok – 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gale Reference Complete – Gale OneFile Collections - Gale Literature
Gale Reference Complete
A Gale vezető elsődleges forrás- és folyóirat gyűjteménye, valamint a legátfogóbb aktuális folyóiratok, újságok és
magazinok kollekciója. A gyűjtemény az irodalomtól a tudományokig és a technológiáig teljes tárgyi lefedettséget
nyújt, és bármelyik jelentősebb aggregátor közül a legalacsonyabb embargó arányt kínálja.
Az Akademic OneFile, a General OneFile, a Gale Literature, a 1700 e-könyv kiadást tartalmazó algyűjtemény, a
témakörre összpontosító, több mint 330 tételből álló Archives Unbound elsődleges forrásanyagok gyűjteménye
mellett, amely magyar vonatkozású dokumentumokat is tartalmaz, a Gale Reference Complete egy valóban
multidiszciplináris csomag, több mint 1,5 millió irodalomkritikai és irodalmi művel, 13 millió oldalnyi történelmi
elsődleges forrással, több mint 28 000 folyóirattal és cikkek millióival tudományos folyóiratokból.
Gale OneFile Collections
Gyűjteménysorozat, amely a világ vezető folyóiratait és referencia forrásait tartalmazza. Az opciók többek között
a következőket kínálják: Academic OneFile (17 000+ folyóirat), General OneFile (14 500+ folyóirat), OneFile
LegalTrac, továbbá mezőgazdaság, üzlet, közgazdaságtan és elmélet, kommunikáció és tömegtájékoztatás,
környezettudomány és politika, képzőművészet, gender valamint háború és terrorizmus tanulmányok.
• A Business Collection azonnali hozzáférést biztosít teljes szövegű tudományos folyóiratokhoz és magazinokhoz.
A OneFile által üzemeltetve közel 4.000 cím elérését biztosítja gazdaságtudományi, pénzügyi, számviteli,
marketing, menedzsment, fejlesztéstudományi és elemző területeken.
• A Gender Studies Collection egy kiegyensúlyozott gyűjteménnyel fedi le társadalmi nemek tudományát.
A kollekció hozzáférést biztosít tudományos szakfolyóiratokhoz a társadalmi nemek, a család és a házasság
témákban.
• A Pop Culture Collection több mint 2 millió tudományos cikk teljes szövegét teszi elérhetővé a populáris
kultúráról. Az adatbázis tartalma elsősorban a művészetek a társadalomtudományok és történettudományok
kutatóinak és hallgatóinak nyújt fontos forrást.
• A War and Terrorism Collection gyűjteményben több mint 200 szakfolyóirat és 1,7 millió tanulmány érhető el a
hadtudományok és a terrorizmus területén, így fontos forrásokat kínál a politikai konfliktusok jellemzőire, okaira,
hatásaira és nemzetközi fogadtatására vonatkozóan.
• A World History Collection tudományos folyóiratokat tesz teljes szöveggel elérhetővé történészeknek, mely jól
használható kutatók és egyetemi hallgatók számára egyaránt.
Minden tárgyköri opció önálló előfizetésként érhető el, a gyűjtemények teljes részlete kérésre rendelkezésre áll.
Gale Literature
A Gale 7 nemzetközileg összpontosított irodalmi adatbázisából álló és több mint 1,5 millió tételszámot tartalmazó
Gale Literature a világ legnagyobb online irodalmi gyűjteménye, és egyetlen kutatási környezetben nyújt átfogó
képet az irodalomról.
Jogosult felhasználók listája 2022-ben:
GALE – Gale Reference Complete
1 Országos Idegennyelvű Könyvtár
2 Országos Széchényi Könyvtár
3 Szegedi Tudományegyetem
GALE Literature
1 Debreceni Egyetem
GALE – OneFile – Business Collection
1 Budapesti Metropolitan Egyetem
GALE – OneFile – Gender Studies Collection
1 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
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GALE – OneFile – Military and Intelligence
1 Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely
GALE – OneFile – Pop Culture Collection
1 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Moholy-Nagy University of Art and Design
GALE – OneFile – War and Terrorism Collection
1 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
2 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
3 Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely
GALE – OneFile – World History Collection
1 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
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 (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke
értelmében)
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31.
cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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 V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gale adatbázisok – 2022.
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gale Cengage Learning
Nemzeti azonosítószám: GB 198923209
Postai cím: Cheriton House North Way
Város: Andover
NUTS-kód: UK
Postai irányítószám: SP10 5BE
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: jessica.benton@cengage.com
Telefon: +44 1264342920
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 45144
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 45144
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: USD
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/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás
keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK
irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező
adatbázisok kiemelkedő jelentőségűek , amelyek egyedüliként felelnek meg azon szakmai elvárásoknak,
melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag
ezen adatbázisok tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és
szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban
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található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott
információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát
szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak
érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos
feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő
rendelkezik.
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:
2022/01/24 (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
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok
kiemelkedő jelentőségűek , amelyek egyedüliként felelnek meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó
intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és
funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási
intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló
művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta
választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést
biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti
Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre
felkért gazdasági szereplő rendelkezik.
D2. melléklet Közszolgáltatások
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
meghívásos eljárás
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
versenypárbeszéd keretében
A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra
vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
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A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők
vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
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
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
A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri
szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
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)
D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5)
bekezdése alapján történő indokolása
Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő
ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a
következő ok miatt:
a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
verseny hiánya technikai okokból
kizárólagos jog létezése
a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok
védelme
2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
koncesszió 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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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1338/2022)
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
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési karbantartási munkák (10 rész) KE-19/2019
Hivatkozási szám: EKR000856742019
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: Belvárosi HÜK – Bp V., VI., VII., XIII. kerületek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231100-6
45231112-3
45231300-8
45232100-3

Kiegészítő szójegyzék
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45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek.
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz
csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére:
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások:
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• ivóvíz csőhálózati karbantartások:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák:
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új tűzcsap telepítések:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.):
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás).
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
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Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 153 000 000 Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke
eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 061 - 146491
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Belvárosi HÜK – Bp V., VI., VII., XIII. kerületek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖNÖF KÖZMŰ Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83804371
Postai cím: Szent István Út 108
Város: Jászfényszaru
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5126
Ország: Magyarország
E-mail: konof@konof.eu
Telefon: +36 202667067
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: 153000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás 2. részében megkötött szerződésben, (Hydro Logic Kft) 2022 január 01. napjától a keretszerződés
3. sz. mellékletet képező díjtáblázat egységárai módosulnak.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
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A szerződés módosításának dátuma: 2022. január 18.
Az eljárás többi részében megkötött szerződésben nem történt módosítás.
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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231100-6
45231112-3
45231300-8

Kiegészítő szójegyzék
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45232100-3
45233228-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII., IX., X. kerületek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest VIII., IX., X. kerületek.
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz
csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére:
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások:
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• ivóvíz csőhálózati karbantartások:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák:
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új tűzcsap telepítések:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.):
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás).
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További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 153 000 000 Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke
eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 153000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hydro-Logic Vízszerelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94708286
Postai cím: Anonymus Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: hydrologic@hydrologic.hu
Telefon: +36 203854790
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):
Az eljárás 2. részében megkötött szerződésben, (Hydro Logic Kft) 2022 január 01. napjától a keretszerződés
3. sz. mellékletet képező díjtáblázat egységárai módosulnak.
A szerződés 5.5 hivatkozott pontjára tekintettel az egységárak 17% mértékű áremelése
2019-ben indított Kbt Második rész 81 § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000856742019) ajánlatának
összeállításakor, még nem volt előre látható a 2021-ben bekövetkezett, az építőiparban tapasztalható
rendkívüli anyag és díjra vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési
mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 4. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
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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.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
Az eljárás többi részében megkötött szerződésben nem történt módosítás.
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: 2019-ben indított Kbt Második rész 81 § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
(EKR000856742019) ajánlatának összeállításakor, még nem volt előre látható a 2021-ben bekövetkezett, az
építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is
jelentős áremelkedési mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 4. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
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.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
Az eljárás többi részében megkötött szerződésben nem történt 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: 153000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 153000000 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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Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (1318/2022)
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: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23274835
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon: +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
Fax: +36 96961628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hulladek.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000300142019
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: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU221 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város
és annak környezetében 112 település közigazgatási területe, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom
és Veszprém megyék
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Feladat: a hulladékátvétel, gyűjtés,szállítás,átrakás,kezelés,hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett létesítmény fenntartása, üzemeltetése, az
ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából
történő rendszeres szállítása,a gyűjtőhelyek, átrakó állomások, előkezelő,illetve hasznosító telepek,továbbá a
települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése, ügyfélszolgálati iroda működtetése. A
feladatok ellátása részben a közszolgáltató által biztosított eszközökkel, berendezésekkel és létesítményekkel,
részben a megrendelő által átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával történik.
Főbb mennyiségi adatok:
- az érintett települések összterülete:2471 km2
- az érintett települések állandó lakónépessége (2017.01.01-én) 262 523 fő,
lakások száma: 111 574 db, önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevonva: 103 122
háztartás, 3 940 gazdálkodó szervezet, 824 intézmény, (aktualizálás alatt)
a terület átlagos népsűrűsége 106 fő/km2
- a közszolgáltatás keretében a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött hulladék mennyisége
2017. évben: vegyes hulladék 28 348 271 kg, maradék hulladék 16 495 408 kg, biohulladék10 712 012 kg,
papír,műanyag,üveg,fém(szelektív szigetről) 7 386 764 kg,hulladékudvarokról (15 frakció)15 211 561 kg,összesen
78 154 016 kg.
- a 2017.évben a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.
- négyféle (papír, üveg, műanyag, fém) hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtőszigetek száma jelenleg:
349 db (minden településen épült gyűjtősziget,a népesebb településeken több gyűjtősziget is épült),
- 13 hulladékfrakció konténerekben történő gyűjtésére alkalmas hulladékudvarok száma: 43 db, - átrakó állomások
száma: 2 db (Vaszar, Sikátor),
- központi regionális telep 1 db (Regionális Hulladékkezelő Központ és Nem Veszélyes Hulladéklerakó, GyőrSashegy),
- az elkülönített gyűjtésből származó hasznosítható anyagok előválogatását, bálázását végző válogatómű
kapacitása: 35.000 t/év,
- lakossági hulladékgyűjtés: megrendelő családi házas övezetben háztartásonként kettő frakció (maradék és bio),
négy lakásnál többlakásos ingatlan esetében egy frakció (vegyes) - a szolgáltatás igénybevételét dokumentáló
jeladó berendezéssel ellátott- gyűjtőedényt biztosít, a közszolgáltatónak ezekhez kapcsolódóan három szállító
vonalat kell üzemeltetni. Ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított gyűjtőedények mennyisége nem
elegendő, így közszolgáltató további legalább 40 000 db jeladóval ellátott gyűjtőedényt köteles biztosítani az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához,
- biohulladék szállítása legalább heti egy alkalommal,
- megrendelő a szállítási feladat elvégzéséhez 20 db speciális járművet biztosít, melyekből 4 db hulladék
gyűjtőedény mosására alkalmas. Amennyiben ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított járművek
mennyisége nem elegendő, úgy a további szükséges, edényazonosítóval ellátott szállító járművek biztosítása
közszolgáltató kötelezettsége,
- a lomtalanítás megszervezése és elvégzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- A konténerben vegyes hulladékot gyűjtő nem természetes személyek kiszolgálására a közszolgáltató legalább az
alábbiakat köteles biztosítani:
25 db 5 m3-es konténer
4 db nyitott 20 m3-es konténer
1 db nyitott 10 m3-es konténer
2 db tömörítõs 16 m3-es tartály présfejjel
4 db tömörítõs 20 m3-es tartály présfejjel
99 db zárt 4,3 m3-es konténer
1 db öntömörítős 24 m3-es konténer
Amennyiben helyben kívánja a közszolgáltató a konténereket üríteni, akkor ahhoz önürítős kukás gépjárművet
kell biztosítania.
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Közszolgáltatás tervezett kezdése: 2019.07.01., időtartama: 60 hónap Az OHKT-ben foglaltak szerint kell
szolgáltatni.
(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: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 130 - 319913
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/25 (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: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19069463
Postai cím: Orgona Utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@gyhg.hu
Telefon: +36 209225670
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96505015
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: 9600000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás dátuma: 2021.12. 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ 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:
2022/01/24 (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):

90500000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU221 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város
és annak környezetében 112 település közigazgatási területe, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom
és Veszprém megyék
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat: a hulladékátvétel, gyűjtés,szállítás,átrakás,kezelés,hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett létesítmény fenntartása, üzemeltetése, az
ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából
történő rendszeres szállítása,a gyűjtőhelyek, átrakó állomások, előkezelő,illetve hasznosító telepek,továbbá a
települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése, ügyfélszolgálati iroda működtetése. A
feladatok ellátása részben a közszolgáltató által biztosított eszközökkel, berendezésekkel és létesítményekkel,
részben a megrendelő által átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával történik.
Főbb mennyiségi adatok:
- az érintett települések összterülete:2471 km2
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- az érintett települések állandó lakónépessége (2017.01.01-én) 262 523 fő,
lakások száma: 111 574 db, önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevonva: 103 122
háztartás, 3 940 gazdálkodó szervezet, 824 intézmény, (aktualizálás alatt)
a terület átlagos népsűrűsége 106 fő/km2
- a közszolgáltatás keretében a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött hulladék mennyisége
2017. évben: vegyes hulladék 28 348 271 kg, maradék hulladék 16 495 408 kg, biohulladék10 712 012 kg,
papír,műanyag,üveg,fém(szelektív szigetről) 7 386 764 kg,hulladékudvarokról (15 frakció)15 211 561 kg,összesen
78 154 016 kg.
- a 2017.évben a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.
- négyféle (papír, üveg, műanyag, fém) hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtőszigetek száma jelenleg:
349 db (minden településen épült gyűjtősziget,a népesebb településeken több gyűjtősziget is épült),
- 13 hulladékfrakció konténerekben történő gyűjtésére alkalmas hulladékudvarok száma: 43 db, - átrakó állomások
száma: 2 db (Vaszar, Sikátor),
- központi regionális telep 1 db (Regionális Hulladékkezelő Központ és Nem Veszélyes Hulladéklerakó, GyőrSashegy),
- az elkülönített gyűjtésből származó hasznosítható anyagok előválogatását, bálázását végző válogatómű
kapacitása: 35.000 t/év,
- lakossági hulladékgyűjtés: megrendelő családi házas övezetben háztartásonként kettő frakció (maradék és bio),
négy lakásnál többlakásos ingatlan esetében egy frakció (vegyes) - a szolgáltatás igénybevételét dokumentáló
jeladó berendezéssel ellátott- gyűjtőedényt biztosít, a közszolgáltatónak ezekhez kapcsolódóan három szállító
vonalat kell üzemeltetni. Ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított gyűjtőedények mennyisége nem
elegendő, így közszolgáltató további legalább 40 000 db jeladóval ellátott gyűjtőedényt köteles biztosítani az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához,
- biohulladék szállítása legalább heti egy alkalommal,
- megrendelő a szállítási feladat elvégzéséhez 20 db speciális járművet biztosít, melyekből 4 db hulladék
gyűjtőedény mosására alkalmas. Amennyiben ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított járművek
mennyisége nem elegendő, úgy a további szükséges, edényazonosítóval ellátott szállító járművek biztosítása
közszolgáltató kötelezettsége,
- a lomtalanítás megszervezése és elvégzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- A konténerben vegyes hulladékot gyűjtő nem természetes személyek kiszolgálására a közszolgáltató legalább az
alábbiakat köteles biztosítani:
25 db 5 m3-es konténer
4 db nyitott 20 m3-es konténer
1 db nyitott 10 m3-es konténer
2 db tömörítõs 16 m3-es tartály présfejjel
4 db tömörítõs 20 m3-es tartály présfejjel
99 db zárt 4,3 m3-es konténer
1 db öntömörítős 24 m3-es konténer
Amennyiben helyben kívánja a közszolgáltató a konténereket üríteni, akkor ahhoz önürítős kukás gépjárművet
kell biztosítania.
Közszolgáltatás tervezett kezdése: 2019.07.01., időtartama: 60 hónap Az OHKT-ben foglaltak szerint kell
szolgáltatni.
(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: 60 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: 9600000000
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Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19069463
Postai cím: Orgona Utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@gyhg.hu
Telefon: +36 209225670
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96505015
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapítják, hogy közöttük 2019. június 25. napján aláírt, 2019. július 1. és 2024. június 30. napja
között hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (röviden: szerződés) a mai nappal a
következők szerint módosítják, tekintettel:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjára;
- a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (röviden: rendelet) 5. § (4)
és (6c) bekezdésére;
- a Társulás Társulási Tanácsának 11/2021. (XII. 28.) számú határozatára.
1. Felek a szerződés 3.3.3. pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:
„3.3.3. A Közszolgáltató köteles a Társulás részére a mellékletben részletezett bérelt eszközök,
berendezések, létesítmények után bérleti díjat fizetni. A díj fizetése évente utólag esedékes a Társulás
tárgyévet követően kibocsátott számlája alapján úgy, hogy mind a számla kibocsátása, mind a díj
megfizetésének ütemezése igazodjék a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.)
NFM rendeletben meghatározott, a Koordináló szerv által a Közszolgáltatónak fizetett szolgáltatási
díj ütemezéséhez - azzal, hogy a 2021. évre járó díj 75%-a 2022. januárjában, a maradék 25%-a 2022.
júliusában, a 2022. évre járó díj 75%-a 2023. januárjában, a maradék 25%-a 2023. júliusában kerül
Társulás által kiszámlázásra úgy, hogy azok megfizetési határideje 2023. július 31. napja, a további
bérleti díjak esetében a teljesítési határidő 30 napos -, valamint a Közszolgáltató mindenkori likviditási
helyzetéhez. Felek megállapodnak abban, hogy az éves díj vagy annak bármely részlete megfizetésére
külön fizetési megállapodás köthető. A bérleti díj éves mértéke azonos az üzemeltetésre átvett eszközök
éves amortizációjának összegével, illetve annak - jogszabályi felhatalmazás esetén - a Társulás Tárulási
Tanácsának döntésében meghatározott csökkentett összeggel.
A módosított rendelkezés eredeti szövege:
3.3.3. A Közszolgáltató köteles a Társulás részére a mellékletben részletezett bérelt eszközök,
berendezések, létesítmények után bérleti díjat fizetni a Társulás részére. A díj fizetése évente, utólag 30
napos fizetési határidővel esedékes, figyelembe véve a Közszolgáltató mindenkori likviditási helyzetét, az
éves díj megfizetésére külön részletfizetési megállapodás köthető. A bérleti díj éves mértéke azonos az
üzemeltetésre átvett eszközök éves amortizációjának összegével. A bérleti díjat a Közszolgáltató a Társulás
által - a tárgyévet követő év január 15-ig - kibocsátott számla alapján fizeti meg.
VII.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás alapján a szerződés 2019. június 25-én került megkötésre.
A hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet 5. § (4) és (6c) bekezdése
2021. július 2. napjától hatályos, tehát több, mint két évvel későbbi a szerződés aláírásánál. Ezt Ajánlatkérő
kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
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: 9600000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9600000000 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 | 2022.20

437

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (1483/2022)
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: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Bíró Erzsébet
Telefon: +36 206614940
E-mail: biro.erzsebet@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomag
Hivatkozási szám: EKR000772062020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
48190000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Linux
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Veszprém, Pécs, Debrecen,
Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Linux alapú, vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítésével, beüzemelésével és üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
9 db, minimum 8, maximum 15 fő oktatására alkalmas hallgatói labor kiépítése (telepítés, beüzemelés) 6
intézmény részére (Gábor Dénes Főiskola: 2 db, Miskolci Egyetem: 1 db, Nyíregyházi Egyetem: 1 db, Eszterházy
Károly Egyetem: 1 db, Pannon Egyetem: 2 db, Pécsi Tudományegyetem: 2 db)
2 intézményben (Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem) már van kiépített labor.
A hallgatói laborok kiépítése során telepítési sablonok átadása 6 intézmény részére
A hallgatói laborok használatához e-Learning tananyag biztosítása 6 intézmény részére
6 hónap hallgatói laborra vonatkozó támogatás, üzemeltetői szolgáltatás nyújtása 8 intézmény részére
Érintett szakterületek: Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek, Linux rendszermérnöki ismeretek, Linux
OpenStack adminisztrátori ismeretek, Linux vállalati alkalmazásfejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 162 db tudásanyag megszerzését alátámasztó vizsga voucher biztosítása, amelynek
keretében
- 86 db Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek,
- 25 db Linux rendszermérnöki ismertek,
- 20 db Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek,
- 31 db Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek,
elsajátításáról megszerezhető tanúsítvány elérését biztosítja.
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata tudásanyag megszerzését segítő szakmai felkészítés biztosítása 16 fő oktató számára az
alábbiak szerint:
- Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux rendszermérnöki ismertek témakörben 5 fő oktató számára,
- Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek témakörben 3 fő oktató számára,
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás,
illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan Linux alapú rendszerek (disztribúciók) (pl.: Red Hat, Ubuntu, SuSe,
Fedora) alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag
elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
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-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT
vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
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 057 - 143607
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Linux
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/05 (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: ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80233505
Postai cím: Neumann János Utca 1/E
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 14500921
Internetcím(ek): (URL) http://www.ulx.hu
Fax: +36 13305672
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: 33982800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2022. január 18-án került aláírásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdés 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:
2022/01/24 (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):

48190000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48190000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Veszprém, Pécs, Debrecen,
Dunaújváros
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Linux alapú, vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítésével, beüzemelésével és üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
9 db, minimum 8, maximum 15 fő oktatására alkalmas hallgatói labor kiépítése (telepítés, beüzemelés) 6
intézmény részére (Gábor Dénes Főiskola: 2 db, Miskolci Egyetem: 1 db, Nyíregyházi Egyetem: 1 db, Eszterházy
Károly Egyetem: 1 db, Pannon Egyetem: 2 db, Pécsi Tudományegyetem: 2 db)
2 intézményben (Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem) már van kiépített labor.
A hallgatói laborok kiépítése során telepítési sablonok átadása 6 intézmény részére
A hallgatói laborok használatához e-Learning tananyag biztosítása 6 intézmény részére
6 hónap hallgatói laborra vonatkozó támogatás, üzemeltetői szolgáltatás nyújtása 8 intézmény részére
Érintett szakterületek: Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek, Linux rendszermérnöki ismeretek, Linux
OpenStack adminisztrátori ismeretek, Linux vállalati alkalmazásfejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 162 db tudásanyag megszerzését alátámasztó vizsga voucher biztosítása, amelynek
keretében
- 86 db Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek,
- 25 db Linux rendszermérnöki ismertek,
- 20 db Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek,
- 31 db Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek,
elsajátításáról megszerezhető tanúsítvány elérését biztosítja.
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata tudásanyag megszerzését segítő szakmai felkészítés biztosítása 16 fő oktató számára az
alábbiak szerint:
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- Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux rendszermérnöki ismertek témakörben 5 fő oktató számára,
- Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek témakörben 3 fő oktató számára,
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás,
illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan Linux alapú rendszerek (disztribúciók) (pl.: Red Hat, Ubuntu, SuSe,
Fedora) alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag
elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 37232800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80233505
Postai cím: Neumann János Utca 1/E
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 14500921
Internetcím(ek): (URL) http://www.ulx.hu
Fax: +36 13305672
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 vállalkozási szerződés egyik tárgya, hogy olyan informatikai tudást biztosítson a felsőoktatási
hallgatók számára, amelynek meglétét certifikált vizsga bizonyítja. A Linux, LabVIEW, Cisco és Oracle
programcsomagok elsajátításáról szóló vizsgabizonyítvány megszerzéséhez a Szerződés szerint a
Vállalkozó a hallgató számára ingyenes vizsgalehetőséget, úgynevezett vouchert biztosít.
Az érintett felsőoktatási intézmények jelezték a Megrendelőnek, hogy a Szerződés lejártáig nem tudják az
egyedi megrendeléshez szükséges adatokat (név, e-mail cím és a vizsga pontos megnevezése) megadni,
mivel a 2021/22-es tanév tavaszi félévének kezdetén még nem lehet tudni, hogy a félévben az adott
kurzusokat felvett hallgatók közül kik jelentkeznek az ingyenes vizsgákra a kurzusok elvégzése után. Ez az
állítás fokozottan igaz a 2022/23-as tanév első félévére, amikor a voucherek még érvényesek lesznek.
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Ezért a felsőoktatási intézmények azt a javaslatot tették, hogy ne szerepeljen a voucheren az igénybevevő
hallgató neve, e-mail címe, hanem a voucherek rendelését az intézményi kapcsolattartó elektronikus úton,
a vizsga pontos megnevezésével és a voucherek darabszámának megadásával juttassa el a Megrendelő
kijelölt munkatársa számára. Ezt követően a Megrendelő összesíti a megrendeléseket táblázati formában,
és azt küldi meg a Vállalkozó részére.
Ez a megoldás azt eredményezné, hogy a felsőoktatási intézmények az előzetesen, a Műszaki leírás
összeállításakor igényelt voucherek teljes mennyiségét le tudnák hívni a szerződés hatálya alatt.
A módosítás nem lényeges a következőkre tekintettel:
A 141. § (6) bek. a) pontbeli feltétel teljesül arra figyelemmel, hogy a kiegészítő tájékoztatás 3. részének 3.
kérdésére adott válaszában a Megrendelő rögzítette, hogy az ajánlati felhívásban, azaz a Műszaki leírásban
szereplő vizsgavoucherek számát egyetemi igényfelmérés alapján határozta meg, és azok megrendelését
garantálja. Ezért minden egyes ajánlattevő vagy olyan gazdasági szereplő, aki nem tett ajánlatot, de
érdeklődött, ezt a feltételt ismerhette.
A 141. § (6) bek. b) pontbeli feltétel teljesül azzal, hogy a Szerződés gazdasági egyensúlyára a módosítás
nincs hatással figyelemmel arra, hogy sem a Vállalkozó feladatai nem változnak érdemben, sem a
vállalkozói díj.
A 141. § (6) bek. c) pontbeli feltétel teljesül azzal, hogy a Szerződés tárgyát a módosítás semmiféle jelentős
új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződésmódosításának indokait a jelen hirdetmény VII. 2.1) pontja
tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
- Kbt. 141. § (6) bek.
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: 37232800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 37232800 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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Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (0341/2022)
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: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18237010243
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
Telefon: +36 13742670
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tortenelem.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiállítási installációk megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000367802021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
92521100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási installációk megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92521100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Puskás Aréna részeként létrehozandó Puskás Kiállítási Központ megvalósítására irányuló feladatok ellátása a
Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentáció alapján.
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Nyertes Ajánlattevő főbb feladati:
• Egyedi múzeumi installációk gyártása, beépítése 1560 m2 és az ehhez szükséges egyéb esetleges építési
munkálatok.
Nyertes ajánlattevő főbb feladata többek között 15 méter magasságban tárgyakat folyamatosan mozgó
gépészeti megoldást tartalmazó installáció kivitelezése és legalább 330 m2 hátulról megvilágított, széles
formátumú, zöld technológiájú nyomdagéppel nyomtatott poliészter anyag telepítése, legalább 130 folyóméter
hosszúságú minimum 2 méter magas alumínium profilból épített világító falak építése és legalább 300 nm
kiállítási installációként műgyanta padló telepítése.
• IT stukturált hálózat kiépítése aktív és passzív eszközök telepítésével kompletten minimum 500 végpont
kiépítésével;
• Beltéri LED RGB LED fal telepítése és beüzemelése 150 m2 felületen és egyéb audiovizuális rendszer telepítése.
Nyertes ajánlattevő főbb feladata többek között minimum 100 db hangszóróból álló hangosítástechnikai
rendszer telepítése és indukciós hurok telepítése és CRESTON vezérlőrendszer telepítése és 1 db 32”-os képátlójú
érintőképernyő telepítése és több monitorból álló digital signage rendszer telepítése.
A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció,
valamint 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/05/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/15 (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 117 - 308243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kiállítási installációk megvalósítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/20 (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: Torter e-Design Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13308669243
Postai cím: Fáy Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@torter.hu
Telefon: +36 302518298
Internetcím(ek): (URL) www.torter.hu
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Visual Europe Project Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12848272210
Postai cím: Gábor Áron Utca 22
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
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: 1905202093 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának kelte: 2021. november 18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § -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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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):

446

Kiegészítő szójegyzék

92521100-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92521100-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Puskás Aréna részeként létrehozandó Puskás Kiállítási Központ megvalósítására irányuló feladatok ellátása a
Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentáció alapján.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladati:
• Egyedi múzeumi installációk gyártása, beépítése 1560 m2 és az ehhez szükséges egyéb esetleges építési
munkálatok.
Nyertes ajánlattevő főbb feladata többek között 15 méter magasságban tárgyakat folyamatosan mozgó
gépészeti megoldást tartalmazó installáció kivitelezése és legalább 330 m2 hátulról megvilágított, széles
formátumú, zöld technológiájú nyomdagéppel nyomtatott poliészter anyag telepítése, legalább 130 folyóméter
hosszúságú minimum 2 méter magas alumínium profilból épített világító falak építése és legalább 300 nm
kiállítási installációként műgyanta padló telepítése.
• IT stukturált hálózat kiépítése aktív és passzív eszközök telepítésével kompletten minimum 500 végpont
kiépítésével;
• Beltéri LED RGB LED fal telepítése és beüzemelése 150 m2 felületen és egyéb audiovizuális rendszer telepítése.
Nyertes ajánlattevő főbb feladata többek között minimum 100 db hangszóróból álló hangosítástechnikai
rendszer telepítése és indukciós hurok telepítése és CRESTON vezérlőrendszer telepítése és 1 db 32”-os képátlójú
érintőképernyő telepítése és több monitorból álló digital signage rendszer telepítése.
A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció,
valamint 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/05/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1917193501
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Visual Europe Project Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12848272210
Postai cím: Gábor Áron Utca 22
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Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Torter e-Design Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13308669243
Postai cím: Fáy Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@torter.hu
Telefon: +36 302518298
Internetcím(ek): (URL) www.torter.hu
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): Az Átadás-átvételi eljárás a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén az egyes önálló
rendeltetésű műszaki egységek vagy helyiségek tekintetében külön-külön is lefolytatható .
A teljesítési határidő 2022. február 28-ra módosult.
A vállalkozói díj nettó 1 917 193 501 Ft + Áfa összegre módosult.
A Megrendelő 2021. január 31. napjáig köteles valamennyi tartalmi elemet átadni a Vállalkozó részére.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: A Megrendelő a Szerződés eredeti műszaki tartalmát képező
munkákhoz szorosan kapcsolódó egyes további, a Szerződés szerinti munkákkal szorosan összefüggő
új munkaelemek, műszaki tartalmak megvalósítására vonatkozó igényt fogalmazott meg, továbbá
a Szerződés eredeti műszaki tartalmát módosító igényeket fogalmazott meg a Vállalkozó felé, ezért
szükségessé vált a Szerződés módosítása.
A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapították,
hogy a 2. számú szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak, mivel
a Szerződés értékének változása nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt mértéket, valamint a
Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés
jellegéhez, ezért nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, sem a Kbt.
141. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak vizsgálatának kötelezettségét sem.
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A Felek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének való megfelelés alátámasztására rögzítették, hogy a
szerződéses érték változása nem éri el az eredeti szerződéses érték 10%-át, továbbá az uniós értékhatárt
sem.
Megállapítható az is, hogy a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgyát
képező munkák ugyanazon létesítmény, a Puskás Kiállítási Központ megvalósítását szolgálják, jellegüket
tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal
összhangban történik.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1905202093 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1917193501 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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KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (25087/2021)
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: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 13715928
E-mail: pilinszky.katalin@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) megvalósítása vállalkozási szerződés
keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) megvalósítása vállalkozási szerződés
keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

79111000-5
71241000-9
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72110000-9
72212100-0
72227000-2
72228000-9
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata az említett projekek megvalósításához kapcsolódóan az Egységes jegyértékesítési
rendszer kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a Fődiszpécseri rendszer
és a Kontakt center működését segítő rendszerelemek, továbbá Jegykiadó automaták, Autóbusz OBU-k
(jegyértékesítő funkcióval), Validátorok, Ellenőri készülékek és szoftverliszenszek szállítása; az ezekhez
kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési szolgáltatások teljesítése; továbbá
szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások ellátása a HKIR Megrendelői Rendszerek Közhiteles
adatokkal való feltöltéséhez és karbantartásához, Menetrend tervezés, Hálózat tervezés, Rugalmas tervező,
Rugalmas forgalomirányítás, Közszolgáltatás kontrolling feladatelem (BI és közszolgáltatási riportok, Díjszabás
modellező modulok) moduljainak tervezése és fejlesztése, az alábbiakban és az ajánlattételi felhívás mellékletét
képező műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
1 db Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer: Az alrendszer támogatja mind az autóbuszos, mind
pedig a vasúti menetrendek összehangolt megtervezését, amely magába foglalja a menetrendhez tartozó
vonalak tervezését, a díjszabás tervezését és menetrendtervezést. A rendszer szabványos kimenetet kell, hogy
biztosítson egyrészt a Szolgáltatók forgalmi tervező rendszereihez valamint a HKIR rendszer más alrendszerei
felé.
1 db Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer: A fejlesztés keretében elvégzendő
a KTI meglévő Transmodel adatbázisának új adatfajtákkal való feltöltése, a helyi troli és autóbusz valamint
városi vasúti hálózat távolságok joghatályos adatfelvételét biztosító eszközök kialakítása, alapinfrastruktúra
(vonalhálózat, díjszabási kilométer és övezet) karbantartó szoftver létrehozása, különböző a közösségi
közlekedésben használt szabványos interfészek és adatszinkronizálások megvalósítása. Az alrendszer
keretében továbbá létre kell hozni egy metaadatkezelőt és egy Geokódoló szervert.
1 db Kontrolling alrendszer: Biztosítja a szolgáltatási teljesítménnyel és minőséggel kapcsolatos adatok
gyűjtését és elemzést, a szolgáltatási területek és infrastruktúra elemzéséhez szükséges adatok gyűjtését,
tárolását és lekérdezhetőségét, továbbá itt kell megvalósítani a közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági
elemzéseket és díjszabási modellezést. Az alrendszernek biztosítani kell az információk vizualizációját
és különböző szempontok szerinti riportok készítését. Meg kell valósítani azon interfészeket melyeken
a szolgáltatók a kontrolling alrendszer működéséhez szükséges adatokat szolgáltatják illetve azokról
visszacsatolást kapnak.
1 db Integrált Elektronikus Jegyértékesítési alrendszer (EGYJEGY): A MÁV Start Zrt.-nél kifejlesztett és
bevezetett JÉ rendszer alapjain és felhasználásával kifejlesztett alrendszer biztosítja a HKIR rendszerhez
csatlakozott szolgáltatók számára az egységes elektronikus jegyértékesítést. Az EGYJEGY használatával
a szolgáltatók képesek lesznek a teljes utazási láncra történő elektronikus vagy papír alapú menetjegyek
értékesítésére. Az alrendszer része egy olyan integrált ajánlati motor, amely képes a különböző értékesítési
csatornákon keresztül beérkező utazási viszonylatokhoz, melyek lehetnek akár háztól-házig vonatkozó kérések
is, több szolgáltatót érintő teljes utazási láncra történő utazástervezésre és ajánlati kalkulációra. Az ajánlati
kalkuláció figyelembe kell, hogy vegye a Szolgáltatók kedvezmény rendszereit. Az alrendszer támogatja mind
a papír alapú, mind az elektronikus utazási médiákhoz kapcsolódó jegyértékesítést és ellenőrzést. Ki kell
fejleszteni az alábbi értékesítési csatornákat és azok front end felületeit.
Karakterkolát miatt a további részleteket a 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
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Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0.-15-2017-00014; IKOP3.2.0-15-2017-00028
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 183 - 445385
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR)
megvalósítása vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 156 500 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2021.12.07.
A szerződéskötést követően a COVID-19 világjárvány egymást követő hullámai okozta vis maior helyzetek,
nevezetesen a veszélyheyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelet, valamint annak
hatályon kívül helyezéséről szóló 282/2020 (VI.18.) kormányrendelet, továbbá a hatályban lévő, a védelmi
intézkedések szigorításáról szóló 104/2021 (III.5.) és annak meghosszabbításáról szóló 133/2021 (III.19.)
kormányrendeletek által szabályozott veszélyhelyzet időtartamával megegyező késedelem, továbbá a
közösségi közlekedési szolgáltatásokban végrehajtott stratégiai átszervezés (MAGYAR KÖZLÖNY 2020.
évi 169. szám: 2. melléklet a 7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelethez, VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen
működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlója a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, illetve MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 296. szám: A Kormány 2051/2020. (XII. 30.)
Korm. határozata egyes állami tulajdonú közösségi közlekedési társaságok egységes csoportszintű
tulajdonosi struktúrájának kialakításáról) miatt a leszállítandó alkalmazás elvárt szintű funkcionalitásának
biztosítása érdekében, valamint a szerződés teljesíthetősége okán szükségessé válik a Szerződés teljesítési
határidejének meghosszabbítása. A hivatkozott külső hatások egy átfedő időszakon belül következtek
be és egymás hatásait erősítették. A COVID-19 okozta vis maior helyzet megszűnésének jelenleg ismert
időpontja alapján a teljesítési határidő négy hónappal, a MÁV-Volán integráció alapján szükséges feladat
pontosításhoz szükséges határidőre figyelemmel a megvalósításhoz szükséges határidő nyolc hónappal
hosszabbodik meg. A Szerződés teljesítési határideje a veszélyhelyzet időtartamát, valamint a MÁV-Volán
integrációt figyelembe véve 2022. március 31-re módosul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai
szerint.
"VII.2.1) A módosítások ismertetése" pont folytatása:
Szerződés V. 2. pont 2. , 3. és 4. alpontja helyébe alábbi rendelkezések lépnek: 2. Fejlesztési szakasz 2.1.
Kötbérterhes fizetési mérföldkő: Infrastruktúra leszállítva, konfigurálva, tesztelve, minőségi átvételi
eljárással igazolva. T+100 nap 2.2. Kötbérterhes fizetési mérföldkő: OBU hardver tesztelés és UAT és SIT
sikeresen lezárult, 100 db OBU leszállítva, minőségi átvételi eljárással igazolva T+120 nap 2.3. Mérföldkő:
Összes fejlesztett szoftver mennyiségi átadása T+240 nap + 12 hónap 3. OBU szerelési opció lehívása 3.1.
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13 db Kötbérterhes fizetési mérföldkő: a 2.2. mérföldkőnél leszállított 100 db OBU felszerelése és üzembe
helyezése T+150 napig, Havi 400 db OBU szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, első alkalommal T
+150 napig, ezt követően havonta; 1db „A” specifikáció szerinti és 24db „B” specifikáció szerinti Jegykiadó
automata szállítása, valamint 30 db Ellenőri készülék szállítása T+180 napig 3.2. Fizetési mérföldkő: 1.
fejlesztési (preintegrációs) csomag átadása, minőségi átvételi eljárással igazolva - T+ 350 nap + 12 hónap
▪ Menetrend tervezési, utastájékoztatási, forgalomirányítási funkciók sikeres tesztelése és éles indulása
▪ EGYJEGY autóbuszos funkcionalitás sikeres tesztelése és éles indulása ▪ Közlekedési kártya funkciók
elérése mobil eszközön pilot sikeres tesztelése és éles indulása ▪ Intermodális tarifáló motor sikeres
tesztelése 3.3 Fizetési mérföldkő: 2. fejlesztési csomag átadása, minőségi átvételi eljárással igazolva T
+450 nap + 12 hónap ▪ EGYJEGY vasúti funkcionalitás sikeres tesztelése, vasúti rollout éles indulása ▪
Elektronikus érvényesítés és ellenőrzés sikeres tesztelése és éles indulása ▪ Intermodális jegyértékesítés
sikeres tesztelése és éles indulása ▪ Kontrolling modul sikeres tesztelése és éles indulása 3.4 Kötbérterhes
mérföldkő: Összes fejlesztett szoftver sikeres tesztelése és éles indulása, minőségi átvételi eljárással
igazolva T+519 nap + 12 hónap. A kötbérszámítás alapja a 3.2. Fizetési mérföldkő: 1. fejlesztési csomag és
a 3.3. Fizetési mérföldkő: 2. fejlesztési csomag mérföldköveknél fizetendő szolgáltatási díjak együttesen.
4 Projekt záró szakasza 4.1.Kötbérterhes fizetési mérföldkő: Próbaüzem sikeres lezárása, minőségi átvételi
eljárással igazolva T+549 nap + 12 hónap
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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):

30200000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

79111000-5

Kiegészítő szójegyzék

71241000-9
72211000-7
72212100-0
72227000-2
72228000-9
72000000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Nyertes ajánlattevő feladata az említett projekek megvalósításához kapcsolódóan az Egységes jegyértékesítési
rendszer kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a Fődiszpécseri rendszer
és a Kontakt center működését segítő rendszerelemek, továbbá Jegykiadó automaták, Autóbusz OBU-k
(jegyértékesítő funkcióval), Validátorok, Ellenőri készülékek és szoftverliszenszek szállítása; az ezekhez
kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési szolgáltatások teljesítése; továbbá
szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások ellátása a HKIR Megrendelői Rendszerek Közhiteles
adatokkal való feltöltéséhez és karbantartásához, Menetrend tervezés, Hálózat tervezés, Rugalmas tervező,
Rugalmas forgalomirányítás, Közszolgáltatás kontrolling feladatelem (BI és közszolgáltatási riportok, Díjszabás
modellező modulok) moduljainak tervezése és fejlesztése, az alábbiakban és az ajánlattételi felhívás mellékletét
képező műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
1 db Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer: Az alrendszer támogatja mind az autóbuszos, mind
pedig a vasúti menetrendek összehangolt megtervezését, amely magába foglalja a menetrendhez tartozó
vonalak tervezését, a díjszabás tervezését és menetrendtervezést. A rendszer szabványos kimenetet kell, hogy
biztosítson egyrészt a Szolgáltatók forgalmi tervező rendszereihez valamint a HKIR rendszer más alrendszerei
felé.
1 db Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer: A fejlesztés keretében elvégzendő
a KTI meglévő Transmodel adatbázisának új adatfajtákkal való feltöltése, a helyi troli és autóbusz valamint
városi vasúti hálózat távolságok joghatályos adatfelvételét biztosító eszközök kialakítása, alapinfrastruktúra
(vonalhálózat, díjszabási kilométer és övezet) karbantartó szoftver létrehozása, különböző a közösségi
közlekedésben használt szabványos interfészek és adatszinkronizálások megvalósítása. Az alrendszer
keretében továbbá létre kell hozni egy metaadatkezelőt és egy Geokódoló szervert.
1 db Kontrolling alrendszer: Biztosítja a szolgáltatási teljesítménnyel és minőséggel kapcsolatos adatok
gyűjtését és elemzést, a szolgáltatási területek és infrastruktúra elemzéséhez szükséges adatok gyűjtését,
tárolását és lekérdezhetőségét, továbbá itt kell megvalósítani a közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági
elemzéseket és díjszabási modellezést. Az alrendszernek biztosítani kell az információk vizualizációját
és különböző szempontok szerinti riportok készítését. Meg kell valósítani azon interfészeket melyeken
a szolgáltatók a kontrolling alrendszer működéséhez szükséges adatokat szolgáltatják illetve azokról
visszacsatolást kapnak.
1 db Integrált Elektronikus Jegyértékesítési alrendszer (EGYJEGY): A MÁV Start Zrt.-nél kifejlesztett és
bevezetett JÉ rendszer alapjain és felhasználásával kifejlesztett alrendszer biztosítja a HKIR rendszerhez
csatlakozott szolgáltatók számára az egységes elektronikus jegyértékesítést. Az EGYJEGY használatával
a szolgáltatók képesek lesznek a teljes utazási láncra történő elektronikus vagy papír alapú menetjegyek
értékesítésére. Az alrendszer része egy olyan integrált ajánlati motor, amely képes a különböző értékesítési
csatornákon keresztül beérkező utazási viszonylatokhoz, melyek lehetnek akár háztól-házig vonatkozó kérések
is, több szolgáltatót érintő teljes utazási láncra történő utazástervezésre és ajánlati kalkulációra. Az ajánlati
kalkuláció figyelembe kell, hogy vegye a Szolgáltatók kedvezmény rendszereit. Az alrendszer támogatja mind
a papír alapú, mind az elektronikus utazási médiákhoz kapcsolódó jegyértékesítést és ellenőrzést. Ki kell
fejleszteni az alábbi értékesítési csatornákat és azok front end felületeit.
Karakterkolát miatt a további részleteket a 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/20 (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: 11 156 500 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződés V. 2. pont 2. , 3. és 4. alpontjai: 2. Fejlesztési szakasz 2.1. Kötbérterhes fizetési mérföldkő:
Infrastruktúra leszállítva, konfigurálva, tesztelve, minőségi átvételi eljárással igazolva. T+100 nap 2.2.
Kötbérterhes fizetési mérföldkő: OBU hardver tesztelés és UAT és SIT sikeresen lezárult, 100 db OBU
leszállítva, minőségi átvételi eljárással igazolva T+120 nap 2.3. Mérföldkő: Összes fejlesztett szoftver
mennyiségi átadása T+240 nap 3. OBU szerelési opció lehívása 3.1. 13 db Kötbérterhes fizetési mérföldkő:
a 2.2. mérföldkőnél leszállított 100 db OBU felszerelése és üzembe helyezése T+150 napig, Havi 400 db
OBU szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, első alkalommal T+150 napig, ezt követően havonta;
1db „A” specifikáció szerinti és 24db „B” specifikáció szerinti Jegykiadó automata szállítása, valamint 30
db Ellenőri készülék szállítása T+180 napig 3.2. Fizetési mérföldkő: 1. fejlesztési (preintegrációs) csomag
átadása, minőségi átvételi eljárással igazolva - T+ 350 nap ▪ Menetrend tervezési, utastájékoztatási,
forgalomirányítási funkciók sikeres tesztelése és éles indulása ▪ EGYJEGY autóbuszos funkcionalitás sikeres
tesztelése és éles indulása ▪ Közlekedési kártya funkciók elérése mobil eszközön pilot sikeres tesztelése
és éles indulása ▪ Intermodális tarifáló motor sikeres tesztelése 3.3 Fizetési mérföldkő: 2. fejlesztési
csomag átadása, minőségi átvételi eljárással igazolva T+450 nap ▪ EGYJEGY vasúti funkcionalitás sikeres
tesztelése, vasúti rollout éles indulása ▪ Elektronikus érvényesítés és ellenőrzés sikeres tesztelése és éles
indulása ▪ Intermodális jegyértékesítés sikeres tesztelése és éles indulása ▪ Kontrolling modul sikeres
tesztelése és éles indulása 3.4 Kötbérterhes mérföldkő: Összes fejlesztett szoftver sikeres tesztelése és
éles indulása, minőségi átvételi eljárással igazolva T+519 nap. A kötbérszámítás alapja a 3.2. Fizetési
mérföldkő: 1. fejlesztési csomag és a 3.3. Fizetési mérföldkő: 2. fejlesztési csomag mérföldköveknél
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fizetendő szolgáltatási díjak együttesen. 4 Projekt záró szakasza 4.1.Kötbérterhes fizetési mérföldkő:
Próbaüzem sikeres lezárása, minőségi átvételi eljárással igazolva T+549 nap
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: Lsd. VI.3. pont.
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: 11 156 500 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 156 500 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1444/2022)
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: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziládyné dr. Vauver Szilvia
Telefon: +36 14281727
E-mail: kozbeszerzes.kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyakornoki program biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000620752020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyakornoki program biztosítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 31. és 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. u.
42-46. (ATRINOVA Irodaház)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya az MFB Zrt. részére gyakornoki program céljára emberi erőforrás biztosítása.
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Ajánlattevő feladata - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv. (továbbiakban: Szöv.tv.) 10. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás keretében emberi erőforrás biztosítása Ajánlatkérő részére oly módon, hogy az Ajánlatkérő
által egyedileg meghatározott, az Ajánlattevőkérő gyakornoki programjában résztvevő nappali tagozatos
hallgatókat (továbbiakban: hallgatók) Ajánlattevő saját szervezetébe tagként belépteti és a hallgatók,
mint az Ajánlattevő tagjai, az Ajánlatkérő szervezeti kereteibe illeszkedve, annak utasításai szerint végzik
tevékenységüket. Az Ajánlatkérő ellátásában közreműködő tag díjazását az Ajánlattevőtől kapja a Szöv. tv. 10/
B. § - ban meghatározottak szerint és Ajánlattevő áll szerződéses jogviszonyban. Ajánlatkérő határozza meg a
hallgatók díjazását, a tevékenység helyét, időpontját és időtartamát, a hallgatók számára irányadó munkarendet,
a szabadság időtartamát és a hallgatók felett közvetlen utasítási jogkörrel rendelkező személyt, az Ajánlattevő
pedig meghatározza a hallgatók nettó díjazásához kapcsolódó költségeinek összegét, mint szolgáltatásának
díját. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére, a hallgatók által teljesített óraszámok alapján, utólagos elszámolással
fizeti ki az óradíjakból és a járulékos költségekből (adminisztrációs díj, számfejtés, bérkifizetés) álló megbízási
díjat. Ajánlattevő további feladata - Ajánlatkérő ezirányú igénye jelzésének esetén - toborzási tevékenység
ellátása, az Ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek megfelelő hallgatók (gyakornokok) felvétele céljából.
Az Ajánlatkérő által - a szerződés időtartama alatt - foglalkoztatni tervezett hallgatók száma 36 fő. A hallgatókkal
szemben elvárás, hogy minimálisan 20, maximálisan heti 30 órát töltsenek Ajánlatkérő székhelyén (telephelyén).
A megbízási díjból a hallgatóknak nettó 1.100,- Ft/óra díj fizetendő. A szerződés keretösszege: 120 000 000 HUF. A
feladatok részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 33 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 006 - 009766
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyakornoki program biztosítása.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Y Generáció Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42618243
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.adam@ydiak.hu
Telefon: +36 303932055
Internetcím(ek): (URL) www.ydiak.hu
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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: 120000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022. január 18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/01/24 (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):

79620000-6

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

Fő szójegyzék

460

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 31. és 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. u.
42-46. (ATRINOVA Irodaház)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya az MFB Zrt. részére gyakornoki program céljára emberi erőforrás biztosítása.
Ajánlattevő feladata - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv. (továbbiakban: Szöv.tv.) 10. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás keretében emberi erőforrás biztosítása Ajánlatkérő részére oly módon, hogy az Ajánlatkérő
által egyedileg meghatározott, az Ajánlattevőkérő gyakornoki programjában résztvevő nappali tagozatos
hallgatókat (továbbiakban: hallgatók) Ajánlattevő saját szervezetébe tagként belépteti és a hallgatók,
mint az Ajánlattevő tagjai, az Ajánlatkérő szervezeti kereteibe illeszkedve, annak utasításai szerint végzik
tevékenységüket. Az Ajánlatkérő ellátásában közreműködő tag díjazását az Ajánlattevőtől kapja a Szöv. tv. 10/
B. § - ban meghatározottak szerint és Ajánlattevő áll szerződéses jogviszonyban. Ajánlatkérő határozza meg a
hallgatók díjazását, a tevékenység helyét, időpontját és időtartamát, a hallgatók számára irányadó munkarendet,
a szabadság időtartamát és a hallgatók felett közvetlen utasítási jogkörrel rendelkező személyt, az Ajánlattevő
pedig meghatározza a hallgatók nettó díjazásához kapcsolódó költségeinek összegét, mint szolgáltatásának
díját. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére, a hallgatók által teljesített óraszámok alapján, utólagos elszámolással
fizeti ki az óradíjakból és a járulékos költségekből (adminisztrációs díj, számfejtés, bérkifizetés) álló megbízási
díjat. Ajánlattevő további feladata - Ajánlatkérő ezirányú igénye jelzésének esetén - toborzási tevékenység
ellátása, az Ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek megfelelő hallgatók (gyakornokok) felvétele céljából.
Az Ajánlatkérő által - a szerződés időtartama alatt - foglalkoztatni tervezett hallgatók száma 36 fő. A hallgatókkal
szemben elvárás, hogy minimálisan 20, maximálisan heti 30 órát töltsenek Ajánlatkérő székhelyén (telephelyén).
A megbízási díjból a hallgatóknak nettó 1.100,- Ft/óra díj fizetendő. A szerződés keretösszege: 120 000 000 HUF. A
feladatok részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 33 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: 120000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Y Generáció Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42618243
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.adam@ydiak.hu
Telefon: +36 303932055
Internetcím(ek): (URL) www.ydiak.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
1.2. A megbízás ellátásában közreműködő Gyakornok a díjazását a Megbízottól kapja a Szöv. tv. 10/B. §ában meghatározottak szerint. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a megbízási díjából nettó 1.100,-Ft/óra,
azaz óránként egyezeregyszáz forint díjat köteles fizetni a Gyakornokok részére.
II. A szerződés egyes rendelkezései
1. A Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízott megbízási díjra (a továbbiakban:
Megbízási díj) jogosult az alábbi megbízási óradíjak szerint:
A Megbízott 1 427,-Ft/óra, azaz óránként Ezernégyszázhuszonhét forint megbízási óradíjra jogosult,
amennyiben a Gyakornokok toborzásával járó feladatokat a Megbízó látja el.
A Megbízott 1 427,-Ft/óra, azaz óránként Ezernégyszázhuszonhét forint megbízási óradíjra jogosult,
amennyiben a Gyakornokok toborzásával járó feladatokat a Megbízott látja el.
1.sz. módosítás:
1.2. A megbízás ellátásában közreműködő Gyakornok a díjazását a Megbízottól kapja a Szöv. tv. 10/B. §ában meghatározottak szerint. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a megbízási díjából nettó 1.100,-Ft/óra,
azaz óránként egyezeregyszáz forint díjat köteles fizetni a Gyakornokok részére, azzal, hogy amennyiben
ezt az óradíjat a mindenkori garantált bérminimum óradíja meghaladja, akkor a garantált bérminimumnak
megfelelő díjat köteles Megbízott megfizetni a Gyakornok részére.
II. A szerződés egyes rendelkezései
1. A Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízott megbízási díjra (a továbbiakban:
Megbízási díj) jogosult az alábbi megbízási óradíjak szerint:
A Megbízott 2021. február 1. napjától 1 483,-Ft/óra, azaz óránként Egyezernégyszáznyolcvanhárom forint
megbízási óradíjra jogosult, amennyiben a Gyakornokok toborzásával járó feladatokat a Megbízó látja el.
A Megbízott 2021. február 1. napjától 1 483,-Ft/óra, azaz óránként Egyezernégyszáznyolcvanhárom forint
megbízási óradíjra jogosult, amennyiben a Gyakornokok toborzásával járó feladatokat a Megbízott látja el.
3. Záró rendelkezések
3.1. A jelen Szerződésmódosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, azzal hogy a jelen
Szerződésmódosítással megállapított megbízási óradíjakat első alkalommal a 2021. február hónap
tekintetében teljesített feladatok vonatkozásában kell alkalmazni.
A jelen (2.sz.) módosítással módosuló szerződéses feltételek:
1.2. A megbízás ellátásában közreműködő Gyakornok a díjazását a Megbízottól kapja a Szöv. tv. 10/B.
§-ában meghatározottak szerint. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a megbízási díjából 1.495,-Ft/óra,
azaz óránként egyezernégyszázkilencvenöt forint díjat köteles fizetni a Gyakornokok részére, azzal, hogy
amennyiben ezt az óradíjat a mindenkori garantált bérminimum óradíja meghaladja, akkor a garantált
bérminimumnak megfelelő díjat köteles Megbízott megfizetni a Gyakornok részére.
1.3. A jelen Szerződés szerinti megbízási díj maximális keretösszege: 120 000 000,- Ft + ÁFA, azaz
egyszázhúszmillió forint plusz általános forgalmi adó. A Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó nem
köteles a keretösszeget teljes egészében kimeríteni, ezért a Megbízott a keretösszeg és a Megbízott által a
Szerződés alapján teljesített feladatokért kifizetett megbízási díj különbözetére követelést és igényt nem
támaszthat.
II. A szerződés egyes rendelkezései
2. A Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízott megbízási díjra (a továbbiakban:
Megbízási díj) jogosult az alábbi megbízási óradíjak szerint:
A Megbízott 2022. január 1. napjától 1 761,-Ft/óra+ÁFA, azaz óránként Egyezerhétszázhatvanegy forint
plusz általános forgalmi adó megbízási óradíjra jogosult, amennyiben a Gyakornokok toborzásával járó
feladatokat a Megbízó látja el.
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A Megbízott 2022. január 1. napjától 1 761,-Ft/óra+ÁFA, azaz óránként Egyezerhétszázhatvanegy forint
plusz általános forgalmi adó megbízási óradíjra jogosult, amennyiben a Gyakornokok toborzásával járó
feladatokat a Megbízott látja el.
3. Záró rendelkezések
3.1. A jelen Szerződésmódosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba.
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 módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
(továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerülhet sor.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja vonatkozásában ajánlatkérő (MFB Zrt.) az alábbiakban részletezett
indokolást adja:
Az MFB Zrt. „Gyakornoki program biztosítása” tárgyban, uniós eljárási rendben, nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le, melynek eredményeként 2020. december 29-én megbízási szerződést kötött a nyertes Y
Generáció Iskolaszövetkezettel.
A megkötött szerződés módosítása azért szükséges, mert az iskolaszövetkezetek és a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 274/2017. (IX. 21.) Korm.
rendelet előírja, hogy az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet számára fizetendő
minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezik a minimálbér/garantált bérminimum egy órára vetített
összegének 1,178-szorosával. A minimális szolgáltatási óradíj levonás, visszatérítés vagy kedvezmény útján
nem csökkenthető.
Az Y Generáció Iskolaszövetkezet megbízási óradíja a szerződésben, a fentiek alapján, a 2021. évben
irányadó garantált bérminimum egy órára vetített összegének 1,178-szorosában került meghatározásra,
azaz 1 483,-Ft volt. (Megbízott középfokú végzettségű diákokat biztosít az MFB Zrt. részére.)
Tekintettel arra, hogy a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1 495,-Ft-ra növelte a garantált bérminimum
összegét, szükségessé vált a szerződésben a megbízási óradíjak módosítása abból a célból, hogy az
megfeleljen a 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendeletben rögzített – fentiekben részletezett – előírásoknak.
A szerződésmódosítást indokolja még, hogy módosult az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a fordított általános forgalmi
adó fizetési kötelezettség 2021.04.01-től már nem irányadó. Az általános forgalmi adó befizetését a
Megbízottnak kell teljesítenie az állami adóhatóság felé és az általános forgalmi adót fel kell tüntetnie
számláján. A szerződésmódosítás során – a jelzett jogszabályi módosításra figyelemmel - mind a
keretösszegnél, mind a megbízási óradíjaknál feltüntetjük a „+ ÁFA” jelölést. Az MFB Zrt. a jogszabály
módosításokat előre nem láthatta, ugyanakkor a jelzett jogszabályok változása szükségessé tette a
szerződés módosítását a fenti indokok miatt.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontja vonatkozásában ajánlatkérő/MFB Zrt. egyértelműen kijelenti, hogy
a szerződés általános jellege a módosítás kapcsán nem változik meg. A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc)
pontja vonatkozásában ajánlatkérő/MFB Zrt. egyértelműen kijelenti, hogy az ellenérték nem növekszik,
azaz a szerződés nettó keretösszege marad 120 000 000 Ft. A megbízási óradíjak a hatályos garantált
bérminimum 1,178-szorosára, azaz (áfa nélkül) 1 761 Ft/óra díjra emelkednek.
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: 120000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 120000000 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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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1173/2022)
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
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vízi létesítmények üzemeltetése és karbantartása (2018.01.01-2023.01.15.)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90481000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vízi létesítmények üzemeltetése és karbantartása 2018.01.01-2023.01.15.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45252124-3

További tárgyak:

90470000-2
90480000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks,
hrsz.:8803/17)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1.HIDEGVIZES CSATORNA
• Jég,- és uszadékfogó pontonsor ellenőrzése, tisztítása
• Behajózás eseti biztosítása
• Dunai olaj elleni védekezés
• Töltések ellenőrzése
• Mederfenék kotrásahidromechanizációs technológiával
• Töltések karbantartása, kaszálása
• Uszadékfogó, zsilipek karbantartása
2. MELEGVIZES CSATORNA
• Töltések ellenőrzése
• Rézsűburkolat helyreállítása
• Kaszálás
3. DÉLI ÉS ÉSZAKI ÖVCSATORNA
• Csapadékvíz csatornák nyílt,- és zártszelvényű szakaszainak, töltéseinek ellenőrzése, tisztítása
• Meder, csatornafenék tisztítása, iszaptalanítása
• Átemelő szivattyúk, megelőző karbantartása, hibajavítása.
4. KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ-ÉS CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT
• Átemelők kezelése, felügyelete, tisztítása.
• Átemelő szivattyúk, és ezek vezérlőszekrényeinek megelőző karbantartása, eseti cseréje, hibajavítása
5. SZENNYVÍZTELEP
• Szennyvíztelep berendezéseinek kezelése, állandó felügyelete, tisztítások elvégzése.
• Technológiai berendezések megelőző, karbantartása, eseti cseréje, hibajavítása
6. PARTISZŰRÉSŰ KÚTTELEP KASZÁLÁSA
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 006 - 010219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vízi létesítmények üzemeltetése és karbantartása
(2018.01.01-2023.01.15.)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/15 (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: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kurcsatov u. 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: HU
E-mail: info@dctherm.hu
Telefon: +3675313266
Internetcím(ek): (URL) www.dctherm.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: 1749449928 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.1) pont folytatása
4. A Szerződésbe új pontként beillesztésre kerül a 31. pontot követően a „TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES
ADATOK KEZELÉSÉRŐL” pont az alábbiak szerint:
32. TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
32.1 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében egymással természetes
személyek adatait közlik.
32.2 A Vevő a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében az Eladó által a Vevővel közölt személyes
adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az Eladót, hogy a személyes adatokat a közzétett részletes
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
A Vevő adatkezelési tájékoztatójának elérési útvonala:
www.atomeromu.mvm.hu/Rólunk/Adatkezelési tájékoztató/Szerződéses partnerek részére/Adatvédelmi
tájékoztató Internetre partnereink részére
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területére belépő érintettek számára készített adatkezelési
tájékoztató elérési útvonala:
http://www.atomeromu.hu/Rólunk/Adatkezelési tájékoztató/Szerződéses partnerek részére/üzemi
területre belépők részére
32.3 A Vevő kijelenti, hogy azokat a természetes személyeket, akiknek a személyes adatait a Szerződés
megkötése és teljesítése érdekében az Eladóval közli, ezt megelőzően a személyes adatok a Szerződés
megkötésével és teljesítésével összefüggő kezelésére vonatkozó szabályairól a Szerződésben leírtaknak
megfelelően, teljes terjedelemben és igazolható módon tájékoztatja.
32.4 Az Eladó kijelenti és végleges és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a
természetes személyeket, akiknek a személyes adatait a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében a
Vevővel közli, ezt megelőzően a személyes adatok a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő
kezelésére vonatkozó szabályairól a Szerződésben leírtaknak megfelelően, teljes terjedelemben és
igazolható módon tájékoztatja és ezen kötelezettség nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből
eredő jogkövetkezményekért teljes felelősséggel tartozik és az ezzel összefüggésben a Vevővel szemben
támasztott követelés alól a Vevőt teljes körűen mentesíti és az ilyen követeléssel szemben harmadik fél
felé a Vevő helyett helytáll. Az Eladó a személyes adatokkal összefüggésben vállalt kötelezettségeivel
kapcsolatban kijelenti, hogy a mentesítési és helytállási kötelezettsége kifejezetten kiterjed bármilyen
eljáró hatóság (beleértve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, uniós hatóságot),
bíróság vagy más harmadik személy által kiszabott bírság vagy bírság jellegű szankció maradéktalan
megfizetésére.
5. A Szerződés eredeti 32. A SZERZŐDÉS HATÁLYA pontjának számozása a szerződésmódosítást követően
33. pontra módosul
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Szerződésmódosítás időpontja: 2022.01.13.
A VII.2.3) Áremelkedés pontban a módosítást megelőző összeg 1 952 865 964 HUF.
Indok:
A jelen szerződésmódosítás keretében módosuló ellenszolgáltatás összege a Szerződés 4.1 pontjában
foglalt évenkénti árkorrekcióval számolt összeg alapján történik, amely a Kbt. 141 §. 4 bekezdés a)
pontjával összhangban van.
Nyertes ajánlattevő póstai címe változást követően helyesen: 7030 Paks, Kurcsatov utca 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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 Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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):

90481000-2
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45252124-3

További tárgyak:

90470000-2
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Kiegészítő szójegyzék

90480000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks,
hrsz.:8803/17)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.HIDEGVIZES CSATORNA
• Jég,- és uszadékfogó pontonsor ellenőrzése, tisztítása
• Behajózás eseti biztosítása
• Dunai olaj elleni védekezés
• Töltések ellenőrzése
• Mederfenék kotrásahidromechanizációs technológiával
• Töltések karbantartása, kaszálása
• Uszadékfogó, zsilipek karbantartása
2. MELEGVIZES CSATORNA
• Töltések ellenőrzése
• Rézsűburkolat helyreállítása
• Kaszálás
3. DÉLI ÉS ÉSZAKI ÖVCSATORNA
• Csapadékvíz csatornák nyílt,- és zártszelvényű szakaszainak, töltéseinek ellenőrzése, tisztítása
• Meder, csatornafenék tisztítása, iszaptalanítása
• Átemelő szivattyúk, megelőző karbantartása, hibajavítása.
4. KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ-ÉS CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT
• Átemelők kezelése, felügyelete, tisztítása.
• Átemelő szivattyúk, és ezek vezérlőszekrényeinek megelőző karbantartása, eseti cseréje, hibajavítása
5. SZENNYVÍZTELEP
• Szennyvíztelep berendezéseinek kezelése, állandó felügyelete, tisztítások elvégzése.
• Technológiai berendezések megelőző, karbantartása, eseti cseréje, hibajavítása
6. PARTISZŰRÉSŰ KÚTTELEP KASZÁLÁSA
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/15 (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: 2148152560
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kurcsatov u. 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
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Ország: HU
E-mail: info@dctherm.hu
Telefon: +3675313266
Internetcím(ek): (URL) www.dctherm.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):
1. A Szerződés 4. „AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS” pontjának 4.1 és 4.4 alpontja az alábbiak szerint módosul:
4.1 Az Üzemeltetési és Karbantartási feladatokért járó teljes ellenszolgáltatás összege 2018. január 1.
napjától 2023. január 15. napjáig összesen:
A Módosítás előtti összeg: 1.952.865.964,- Ft*
A Módosítás összege: 195.286.596,- Ft
A Módosítás utáni összeg: 2.148.152.560,- Ft + ÁFA, azaz
Kettőmilliárd-egyszáznegyvennyolcmillió-egyszázötvenkétezer-ötszázhatvan forint + általános forgalmi
adó
* A jelen szerződésmódosítás keretében módosuló ellenszolgáltatás összege a Szerződés 4.1 pontjában
foglalt évenkénti árkorrekcióval számolt összeg alapján történik.
4.4 Előirányzati keretösszeg a Karbantartási feladatok ellátására (Ártáblázat „Karbantartási feladatok
előirányzati keretösszege (2018.01.01- 2023.01.15.)”:
A Módosítás előtti összeg: 715.302.136,- Ft
A Módosítás összege: 195.286.596,-Ft
A Módosítás utáni összeg: 910.588.732,- Ft + ÁFA, azaz
Kilencszáztízmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-hétszázharminckettő forint + általános forgalmi adó
2. A Szerződés 14. FIZETÉSI FELTÉTELEK pont 14.4 alpontja az alábbiak szerint módosul:
14.4 A teljesítéstől számított 15 naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani.
3. A Szerződés 27. KÖZÉRDEKŰ ADATOK pont 27.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő elismert vállalatcsoportjának, az MVM elismert
vállalatcsoportnak az uralkodó tagja, az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.)
- az MVM Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében -, valamint a
Megrendelő számláit kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
7030 Paks, Gagarin utca 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 17-10-001241) a Szerződésbe betekintsen, az abban
foglaltakat megismerje.
A Felek rögzítik, hogy a magyarországi MVM cégcsoporthoz tartozó MVM Energetika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.;
rövidített neve: MVM Zrt.) és az egyszemélyes, vagy többségi tulajdonú leányvállalatai az üzleti titok
megszerzése szempontjából nem minősülnek harmadik személynek, azaz a Vevő jogosult az MVM Zrt. és
leányvállalatai előtt felfedni a jelen Szerződéssel kapcsolatos üzleti titkot, az MVM Zrt. és leányvállalatai
pedig jogosultak az így megszerzett üzleti titkot - Vállalkozó további külön hozzájárulása nélkül is használni.
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:
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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 kijelentik, hogy a Módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) és (5)bekezdésben meghatározott feltételeknek, a módosítás összege nem
éri el az uniós értékhatárt és az eredeti Szerződés értékének 10 %-át, valamint 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: 1952865964 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2148152560 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (26434/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tekeres Zoltán
Telefon: +36 18964835
E-mail: andras.zoltan.tekeres@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BFK-komplex komm+rendezvényszervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001151662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BFK-komplex komm+rendezvényszervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79000000-4

További tárgyak:

79342200-5
79416000-3
79821000-5
79822500-7

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs ügynökségi, valamint rendezvényszervezési
feladatok ellátása a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére”
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
816.478.000,- Ft, azaz nettó Nyolcszáztizenhatmillió-négyszázhetvennyolcezer forint keretösszeg kimerüléséig.
A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 244.943.400,-Ft, azaz nettó
Kettőszáznegyvennégymillió-kilencszáznegyvenháromezer -négyszáz forint opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 202 - 490742
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BFK-komplex komm+rendezvényszervezési feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/29 (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: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71824097
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52788695
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 816478000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés aláírása:2020.09.29.
1., sz módosítása aláírása 2021.12.17.
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. §-ának
megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/01/24 (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):
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Kiegészítő szójegyzék

79000000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

79342200-5

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs ügynökségi, valamint rendezvényszervezési
feladatok ellátása a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére”
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
816.478.000,- Ft, azaz nettó Nyolcszáztizenhatmillió-négyszázhetvennyolcezer forint keretösszeg kimerüléséig.
A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 244.943.400,-Ft, azaz nettó
Kettőszáznegyvennégymillió-kilencszáznegyvenháromezer -négyszáz forint opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 816478000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Kbt. 141. (4) bek. c) pontja alapján módosítják a szerződést, az időbeli hatály, és teljesítési határidő
változik
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: A nevezett projektek kapcsán jelenleg több olyan produkciós,
hirdetési, gyártási, illetve rendezvényszervezési feladata lenne Megrendelőnek, amely a Kormányrendelet
szerinti kormányzati kommunikáció feladat körébe esik, azonban a Szerződés eredeti időbeli hatályának
lejártáig erre nem kerülhet sor figyelemmel arra is, hogy jelen Szerződésmódosítás időpontjáig a COVID-19
világjárvány miatt bevezetett kormányzati korlátozó intézkedések miatt a tervezett kommunikációs
tevékenységek, valamint tervezett rendezvények megtartása ellehetetlenült.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 816478000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 816478000 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 | 2022.20

476

Székesfehérvári Tankerületi Központ (1452/2022)
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: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90776841
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tuboly Ágnes
Telefon: +36 22795238
E-mail: agnes.tuboly@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekesfehervar
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 7 intézmény infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000441032020
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: Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1
45111200-0
45261400-8
45262100-2

Kiegészítő szójegyzék
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45262300-4
45262500-6
45311200-2
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45432130-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. Hrsz: 900
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
1. Meglévő tornaterem bontása 599,62 m2, új épületrész kialakítása 928,98 m2 (Mivel helyi védett érték az épület,
így nem lehet teljes mértékben elbontani, csak a hozzáépítés lehetséges: részletes műszaki információk a műszaki
leírásban)
2., A épület tervezett tetőtérbeépítése 290,45 m2
3., Teljes iskola nyílászárócseréje és új épületrész nyílászárói:
Fa nyílászáró szükséglet: A épület: 223,53 m2, A és B épület: 84,6 m2, A épület: 45,474 m2
Fém nyílászáró szükséglet: A épület:20 548 m2, B épület: 160,605 m2, C épület: 68,103 m2, D épület: 245,0875 m2,
4., Világításkorszerűsítés, elektromos hálózat fejlesztése 1 db (Erősáramú hálózat áramváltós fogyasztásmérés
kialakítása a tornacsarnokban, informatikai alaphálózat kialakítása, wifi hálózat alapjainak megteremtése,
riasztórendszer mozgásérzékelőkkel és nyitásérzékelőkkel a földszinten, tűzjelző rendszer kiépítése)
5., Központi fűtés korszerűsítése, a tornatermi részhez központi fűtési kör kiépítése, 69 db radiátorcsere
6., Tornatermi sportpadló összesen : 522,52 m2, ebből 60,62 m2 szertár, 461,9 m2 tornaterem
7., Kültéri sportpálya kialakítása, készítése 364 m2
8., Akadálymentes mosdó kialakítása 1 db
Az építési beruházás engedélyköteles. Az engedélyt és a részletes műszaki információkat a műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Amelyik homlokzat helyi védett érték, és érinti a felújítás, oda olyan ablakok kerülhetnek anyagában, mint
eredetileg. A konszignációban egyértelműen jelezve vannak, épületekre bontva, hogy milyen anyagú ablakból,
mennyi kerül beépítésre. Ezek közt vannak olyan nyílások amelyek részei a hő és füstelvezető rendszernek, illetve
tűzgátló szerkezetek.
(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: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00068
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 025 - 057902
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/01/25 (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: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Széchenyi Utca 152.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@shsepito.hu
Telefon: +36 22787553
Internetcím(ek): (URL) www.shsepito.hu
Fax: +36 22787553
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: 652644936 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás kelte: 2022.01.19.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
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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:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1

Kiegészítő szójegyzék

45111200-0
45261400-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45311200-2
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45432130-4
45442100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. Hrsz: 900
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
1. Meglévő tornaterem bontása 599,62 m2, új épületrész kialakítása 928,98 m2 (Mivel helyi védett érték az épület,
így nem lehet teljes mértékben elbontani, csak a hozzáépítés lehetséges: részletes műszaki információk a műszaki
leírásban)
2., A épület tervezett tetőtérbeépítése 290,45 m2
3., Teljes iskola nyílászárócseréje és új épületrész nyílászárói:
Fa nyílászáró szükséglet: A épület: 223,53 m2, A és B épület: 84,6 m2, A épület: 45,474 m2
Fém nyílászáró szükséglet: A épület:20 548 m2, B épület: 160,605 m2, C épület: 68,103 m2, D épület: 245,0875 m2,
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4., Világításkorszerűsítés, elektromos hálózat fejlesztése 1 db (Erősáramú hálózat áramváltós fogyasztásmérés
kialakítása a tornacsarnokban, informatikai alaphálózat kialakítása, wifi hálózat alapjainak megteremtése,
riasztórendszer mozgásérzékelőkkel és nyitásérzékelőkkel a földszinten, tűzjelző rendszer kiépítése)
5., Központi fűtés korszerűsítése, a tornatermi részhez központi fűtési kör kiépítése, 69 db radiátorcsere
6., Tornatermi sportpadló összesen : 522,52 m2, ebből 60,62 m2 szertár, 461,9 m2 tornaterem
7., Kültéri sportpálya kialakítása, készítése 364 m2
8., Akadálymentes mosdó kialakítása 1 db
Az építési beruházás engedélyköteles. Az engedélyt és a részletes műszaki információkat a műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Amelyik homlokzat helyi védett érték, és érinti a felújítás, oda olyan ablakok kerülhetnek anyagában, mint
eredetileg. A konszignációban egyértelműen jelezve vannak, épületekre bontva, hogy milyen anyagú ablakból,
mennyi kerül beépítésre. Ezek közt vannak olyan nyílások amelyek részei a hő és füstelvezető rendszernek, illetve
tűzgátló szerkezetek.
A Műszaki leírás kiegészül az 1. sz. szerződésmódosítás 2. sz. melléklet szerint elvégzendő pótmunkákkal.
(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: 18 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: 696486247
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Széchenyi Utca 152.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@shsepito.hu
Telefon: +36 22787553
Internetcím(ek): (URL) www.shsepito.hu
Fax: +36 22787553
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):
III. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
3.1. Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a
módosítást vastagon, dőlten jelölik.
3.2. A Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás kiegészül a 2. sz. melléklet szerint elvégzendő
pótmunkákkal.
3.3. A Felek a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat a műszaki tartalom módosításának
többletköltsége miatt 43.841.311,- Ft összeggel megnövelik. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés
az EFOP-4.1.2-17-2017-00068 jelű pályázathoz tartozó kivitelezés, azonban a jelen pontban meghatározott
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nettó 43.841.311,- Ft nem elszámolható költségként jelenik meg a projektben, azt a Megrendelő saját
forrásból biztosítja.
A Szerződés 3.1. pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként 696 486 247 Ft, azaz
hatszázkilencvenhatmillió-négyszáznyolcvanhatezer-kétszáznegyvenhét forint vállalkozói díjra (a
továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.”
A Szerződés 4.2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„f) A Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítással megrendelt pótmunka ellenértékéről, azaz 43.841.311,Ft összegű vállalkozói díjról, az elkészült pótmunka teljesítésigazolását követően jogosult a számlát
kiállítani. A fizetési feltételekre a Szerződés 4.3-4.8. pontjai megfelelően irányadók, azzal, hogy a pótmunka
vállalkozói díjának kiegyenlítése Megrendelő által saját forrásból történik, az EFOP-4.1.2-17-2017-00068
jelű pályázat keretében nem kerül elszámolásra.”
3.4. A Felek a Szerződés 6.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőt a műszaki tartalom
módosításának többlet időigénye miatt 3 hónappal meghosszabbítják.
A Szerződés 6.1. pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6.1. Teljesítési határidők
Vállalkozó a Vállalkozást (azaz a Létesítmény kulcsrakész kivitelezését) az alábbi határidők szerint köteles
elvégezni:
- kivitelezés kezdete (munkaterület átadás): szerződés hatályba lépésétől számított 8 nap
- 100%-os készültség: a munkaterület átadásától számított 18 hónap.”
A módosítás jogalapja: a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján fennáll.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében felsorolt együttes feltételek az alábbiak szerint teljesülnek a Szerződés
módosítása vonatkozásában:
- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti
szerződéses érték 15%-át; hiszen a vállalkozói díj az eredeti szerződéses érték 6,717 %-val növekszik.
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez; hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerződés típusa, a műszaki
tartalom módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti műszaki tartalomhoz.
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 rovat csak technikailag került kitöltésre.
A módosítás jogcíme a Kbt. 141.§(2) bekezdése, a VII.2.1. pontban foglaltak szerint.
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: 652644936 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 696486247 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (1019/2022)
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: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12705616243
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán ügyvezető
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.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/EKR000022462022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

484

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/EKR000022462022/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
x 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:
Közvilágítási kábelhiba javítása 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR000022462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

485

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45111000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész:
A Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Belvárosi Üzemének szolgáltatási területén (Budapest II., III.,
IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XV., és XVI., kerületében) előforduló, de szükség szerint az ezen kívül eső
egyéb budapesti teljesítési helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák behatárolását, kimérését,
javítását (szükség szerint részleges cseréje) és a burkolat helyreállítását, a törmelék elszállítását az árazott
egységártáblázatban meghatározott Javítási Tételek egységárain kell elvégeznie az Ajánlatkérő eseti
megrendelései alapján, legfeljebb a Keretösszeg erejéig, amely hozzávetőlegesen 1150 megrendelés
(meghibásodás)/2022 és 2023 év mennyiséget fog jelenteni.
II. rész:
A Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Dél - pesti Üzemének szolgáltatási területén (Budapest I., IX.,
X., XI., XII., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületében előforduló, de szükség szerint az ezen kívül
eső egyéb budapesti teljesítési helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák, továbbá egész Budapesten
előforduló díszvilágítási kábelhibák behatárolását, kimérését, javítását (szükség szerint részleges cseréjét)
és a burkolat helyreállítását, a törmelék elszállítását az árazott egységártáblázatban meghatározott Javítási
Tételek egységárain kell elvégeznie az Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján legfeljebb a Keretösszeg
erejéig, amely hozzávetőlegesen 1150 megrendelés (meghibásodás)/2022 és 2023 év mennyiséget fog
jelenteni.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az adott részek vonatkozásában
ismertetett feladatok elvégzésének mennyiségét tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja
meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen
létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban/költségvetési
táblázatban az egyes Javítási tételek egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel
arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz
a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz
a „Súlyzozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi
közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát, valamint a Keretösszeg és a
Kötelezően kimerítendő keretösszeg meghatározását szolgálja.
A felolvasólapon tehát szumma nettó vállalási árként ezen technikai számot (árazatlan költségvetés
„Súlyozott egységár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni, amely a Keretösszeg.
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Ajánlatkérőt az egységártáblázatban/költségvetési táblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató
jellegű, az egyes Javítási tételekhez rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban
hozzávetőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.
Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában kötelezettséget vállal a felolvasó lapon feltüntetett Szumma
vállalási ár (nettó HUF - technikai szám) (Keretösszeg) 70%-nak megfelelő összeg (Kötelezően kimerítendő
keretösszeg) lehívására.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a Keretösszeg kimerítésére nem
köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes
Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- Az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a
dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja
meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági
előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár/költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre
tekintettel amennyiben az árazott egységár/költségvetési táblázat az ajánlattétel során nem kerül
csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az
ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
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:
Belváros
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8

További tárgyak:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
A Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Belvárosi Üzemének szolgáltatási területén (Budapest II., III.,
IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XV., és XVI., kerületében) előforduló, de szükség szerint az ezen kívül eső
egyéb budapesti teljesítési helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák behatárolását, kimérését,
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javítását (szükség szerint részleges cseréje) és a burkolat helyreállítását, a törmelék elszállítását az árazott
egységártáblázatban meghatározott Javítási Tételek egységárain kell elvégeznie az Ajánlatkérő eseti
megrendelései alapján, legfeljebb a Keretösszeg erejéig, amely hozzávetőlegesen 1150 megrendelés
(meghibásodás)/2022 és 2023 év mennyiséget fog jelenteni.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az adott részek vonatkozásában
ismertetett feladatok elvégzésének mennyiségét tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja
meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen
létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban/költségvetési
táblázatban az egyes Javítási tételek egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel
arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz
a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz
a „Súlyzozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi
közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát, valamint a Keretösszeg és a
Kötelezően kimerítendő keretösszeg meghatározását szolgálja.
A felolvasólapon tehát szumma nettó vállalási árként ezen technikai számot (árazatlan költségvetés
„Súlyozott egyégár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni, amely a Keretösszeg.
Ajánlatkérőt az egységártáblázatban/költségvetési táblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató
jellegű, az egyes Javítási tételekhez rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban
hozzávetőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.
Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában kötelezettséget vállal a felolvasó lapon feltüntetett Szumma
vállalási ár (nettó HUF - technikai szám) (Keretösszeg) 70%-nak megfelelő összeg (Kötelezően kimerítendő
keretösszeg) lehívására.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a Keretösszeg kimerítésére nem
köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes
Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- Az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a
dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja
meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági
előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár/költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre
tekintettel amennyiben az árazott egységár/költségvetési táblázat az ajánlattétel során nem kerül
csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az
ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka kiadását követően egy hibahely esetén a kábelhiba javítás (a teljes
munkafolyamat elvégzés,burkolat helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb 2 munkanap, leghosszabb
4 munkanap) 15
2 3. A munka kiadását követően több hibahely esetén a kábelhiba javítás (a teljes munkafolyamat
elvégzés,burkolat helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb 3 munkanap, leghosszabb 5
munkanap) 15
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: 1. Szumma vállalási ár (nettó HUF-technikai szám) / 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: 16 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
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár/költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre
tekintettel amennyiben az árazott egységár/költségvetési táblázat az ajánlattétel során nem kerül
csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az
ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
II.2.1) Elnevezés:
Dél-Pest
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
A Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Dél - pesti Üzemének szolgáltatási területén (Budapest I., IX.,
X., XI., XII., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületében előforduló, de szükség szerint az ezen kívül
eső egyéb budapesti teljesítési helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák, továbbá egész Budapesten
előforduló díszvilágítási kábelhibák behatárolását, kimérését, javítását (szükség szerint részleges cseréjét)
és a burkolat helyreállítását, a törmelék elszállítását az árazott egységártáblázatban meghatározott Javítási
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Tételek egységárain kell elvégeznie az Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján legfeljebb a Keretösszeg
erejéig, amely hozzávetőlegesen 1150 megrendelés (meghibásodás)/2022 és 2023 év mennyiséget fog
jelenteni.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az adott részek vonatkozásában
ismertetett feladatok elvégzésének mennyiségét tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja
meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen
létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban/költségvetési
táblázatban az egyes Javítási tételek egységárának és az adott sorban meghatározott mennyiséggel
arányos szorzószám („Mennyiséggel arányos szorzószám” elnevezésű oszlop) szumma összege, azaz
a súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár) és annak szumma összege (azaz
a „Súlyzozott egységár” oszlop szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi
közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát, valamint a Keretösszeg és a
Kötelezően kimerítendő keretösszeg meghatározását szolgálja.
A felolvasólapon tehát szumma nettó vállalási árként ezen technikai számot (árazatlan költségvetés
„Súlyozott egyégár” oszlopának szumma összegét kell feltüntetni, amely a Keretösszeg.
Ajánlatkérőt az egységártáblázatban/költségvetési táblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató
jellegű, az egyes Javítási tételekhez rendelt mennyiséggel arányos szorzószámok, valamint a felhívásban
hozzávetőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.
Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában kötelezettséget vállal a felolvasó lapon feltüntetett Szumma
vállalási ár (nettó HUF - technikai szám) (Keretösszeg) 70%-nak megfelelő összeg (Kötelezően kimerítendő
keretösszeg) lehívására.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a Keretösszeg kimerítésére nem
köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes
Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- Az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a
dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódóan a dokumentációban található műszaki leírásban adja
meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági
előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár/költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre
tekintettel amennyiben az árazott egységár/költségvetési táblázat az ajánlattétel során nem kerül
csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az
ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka kiadását követően egy hibahely esetén a kábelhiba javítás (a teljes
munkafolyamat elvégzés,burkolat helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb 2 munkanap, leghosszabb
4 munkanap) 15
2 3. A munka kiadását követően több hibahely esetén a kábelhiba javítás (a teljes munkafolyamat
elvégzés,burkolat helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb 3 munkanap, leghosszabb 5
munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Szumma vállalási ár (nettó HUF-technikai szám) / Súlyszám: 70
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II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 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
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár/költségvetési táblázat a beszerzés
tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre
tekintettel amennyiben az árazott egységár/költségvetési táblázat az ajánlattétel során nem kerül
csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az
ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!
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 esetén: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját
ajánlattevőnek a következők szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
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 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének
és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
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LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni;
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
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 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének
és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek
be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében és a 69. § (11)
bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A.§ (1) bek alapján AK előírja, hogy ATk
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel AT a műszaki és szakmai alkalmasságát az
alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.21.§ (2) bek a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti
áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási kábelhálózatok üzemzavar elhárítására és/vagy javítására (beleértve
a kábelhiba javítási, rekonstrukciós vagy létesítési munkák bármelyikét) vagy áramszolgáltatói és/vagy
közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciós cseréjére vagy létesítésére vonatkozó referenciát.
(A referencianyilatkozatot és igazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az építési beruházás tárgya,
ellenszolgáltatás összege, közös ATként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének
százalékos aránya és a saját teljesítés mértéke, teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a
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kapcsolattartó adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e.) A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bek szerint kell igazolni (a
szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
szakemberekre esetében csatolni kell:
kábel hibahely mérésvezető esetében :
Csatolni kell a kábel hibahely mérésvezetői vagy nagyfeszültségű mérésvezetői vagy azzal egyenértékű
végzettséget igazoló okirat másolatát.
Továbbá ki kell tölteni a „Bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat” elnevezésű EKR űrlapot.
Csatolni kell a kábel hibahely mérésvezető szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll, illetve arról, hogy rendelkezik az eljárást megindító
felhívásban előírt szakmai tapasztalattal.
a villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkások esetében :
Csatolni kell a villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat
másolatát.
Továbbá ki kell tölteni a „Bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat” elnevezésű EKR űrlapot.
Csatolni kell a villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát
arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll, illetve arról, hogy rendelkezik az eljárást
megindító felhívásban előírt szakmai tapasztalattal.
kisfeszültségű kábelszerelő esetében :
Csatolni kell a kisfeszültségű kábelszerelő szakmunkás végzettséget igazoló okirat másolatát.
Továbbá ki kell tölteni a „Bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat” elnevezésű EKR űrlapot.
Csatolni kell a kisfeszültségű kábelszerelő szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll, illetve arról, hogy rendelkezik az eljárást megindító
felhívásban előírt szakmai tapasztalattal.
villamos biztonsági felülvizsgálatot végző szakember esetében :
Csatolni kell a villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséget igazoló okirat másolatát vagy érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálói és erősáramú berendezések felülvizsgálói végzettségeket igazoló okiratok
másolatát .
Továbbá ki kell tölteni a „Bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat” elnevezésű EKR űrlapot.
Csatolni kell a villamos biztonsági felülvizsgálatot végző szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát
arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll, illetve arról, hogy rendelkezik az eljárást
megindító felhívásban előírt szakmai tapasztalattal.
Felelős Műszaki Vezető esetében:
Csatolni kell a végzettséget igazoló okirat másolatát.
Továbbá ki kell tölteni a „Bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat” elnevezésű EKR űrlapot.
Csatolni kell a Felelős Műszaki Vezető szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezésre áll.
M.3.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. f) pontja alapján csatolnia kell a közbeszerzés tárgya
szerinti ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati
formában (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bek.). ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítványt
egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bek.)
M.4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (2) bek. h) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével). Ajánlattevő köteles csatolni a bemutatott eszközök eszköznyilvántartó lapjait.
A járművek esetében csatolni kell a forgalmi engedély másolatát, valamint a rendszám megadása is
szükséges.
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A kábel hibahely mérő gépjármű esetében külön fényképes bemutatás (minimum 1 db fénykép a
gépjárműről kívülről, 1 db fénykép a gépjármű belsejéről, a beépített műszerekről), valamint a komplex
kábel hibahely meghatározó eszköz szöveges ismertetése szükséges. Továbbá csatolni kell egy
összefoglaló táblázatot, melyben feltüntetésre kerül valamennyi eszköz/gép/berendezés megnevezése,
műszaki paraméterei, továbbá az, hogy adott eszközt/gépet/berendezést melyik alkalmassági
minimumkövetelmény igazolása érdekében veszi igénybe.
Folytatás -karakterkorlátozás miatt- a felhívás III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és
kritériumok pontjában:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő valamennyi rész
esetében,
M.1.) ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben összesen nem
rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
A./
Legalább egy darab, egy évig folyamatosan teljesített áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási
kábelhálózatok üzemzavar elhárítására és/vagy javítására vonatkozó nettó 50.000.000,-Ft ellenszolgáltatás
összegű munkavégzést igazol,
vagy
B./
Legalább nettó 50.000.000,-Ft ellenszolgáltatás összegű áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási
kábelhálózatok rekonstrukciós cseréjére vagy létesítésére vonatkozó munkavégzést igazol.
Az M.1.B/ pontban előírt összeg több referenciával is igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén a
referenciák közötti átfedés megengedett.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) a) bekezdésére,
valamint a 21/A. §-ára.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés alapján, ha a
nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével - úgy
az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett
építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig - akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben
megszűnt.
M.2.) nem rendelkezik részenként külön-külön legalább:
- 1 fő kábel hibahely mérés vezetővel, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos) kábel hibahely mérést végző
szakmai tapasztalattal
- 1 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1éves (12 hónapos)
villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal,
- 1 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői
szakmai tapasztalattal,
- 1 fő villamos biztonsági felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos)
felülvizsgálói szakmai tapasztalattal.
- 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének VI. Felelős műszaki vezetés
2. Rész 5) pontja alapján Építményvillamosság szakterületen - MV-ÉV és/vagy 1. mellékletének VI. Felelős
műszaki vezetés 3. Rész 21) pontja alapján Villamosság szakterületen - MV-VI kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek
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a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés
időpontjáig!
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és
ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A szakemberek tekintetében előírt követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy egyszerre
több képzettséggel, és képzettségenként előírt szakmai tapasztalattal is rendelkezik.
Folytatás -karakterkorlátozás miatt- a felhívás III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó
gazdálkodó szervezet pontjában!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az
igazolási módok felsorolása és rövid leírása rész folytatása:
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is elfogadja Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21 § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és
a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2).
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:
Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján
a szerződésben meghatározott, a Megrendelő által kötelezően kimerítendő keretösszeg ÁFA nélkül
számított 5%-a melyet óvadékként az Ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással;
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvényével lehet nyújtani. A Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték határidőre
(szerződés hatálybalépése, azaz a szerződéskötés időpontjára) történő rendelkezésre bocsátásáról
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (EKR űrlap)
A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. A teljesítési biztosíték az
Ajánlatkérőt illeti, ha az Ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét
fenntartja.
Jótállási idő: A javítási, helyreállítási munkák esetében 1 év, a javítási, helyreállítási munkákhoz kapcsolódó
útburkolat helyreállításokra vonatkozóan 5 év.
Késedelemre vonatkozó kötbér:
A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
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Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének a teljesítési
határidőre az Ajánlattevőnek felróható okból / okokból nem tesz eleget.
Amennyiben a kábelhiba javítására (mely alatt a teljes munkafolyamat elvégzését kell érteni a burkolat
helyreállítása nélkül) a munka kiadását követően egy hibahely esetén az ajánlattevő által vállalt napon
(2. bírálati szempont) belül, több hibahely esetén az ajánlattevő által vállalt napon belül (3. bírálati
részszempont) nem kerül sor, a kötbér mértéke minden megkezdett újabb nap után 10.000.- Ft, de
maximum 70.000,- Ft.
A késedelmi kötbér összege maximum 7 napig kerül felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a
szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésnek minősül, amikor az Ajánlattevő a szerződéses
kötelezettségének az Ajánlattevőnek felróható okból / okokból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.
Az Ajánlattevőnek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa
nélkül számított ellenértékének 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér kerül felszámításra az alábbi esetekben is: amikor az Ajánlattevő az alvállalkozó
bejelentésére vonatkozó és az építési napló vezetési jogszabályban és szerződésben rögzített
kötelezettségének az Ajánlattevőnek felróható okból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.
Az alvállalkozó bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a hibás teljesítési kötbér
mértéke 200.000.-Ft/Alvállalkozó, az építési napló vezetési kötelezettség megszegése esetén a hibás
teljesítési kötbér mértéke 100.000.-Ft/alkalom.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a 2 hónapot meghaladja, a Kbt. 135. § (7)
bek. alapján az egyedi megrendelés szerinti ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de összesen
legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg kifizetést kérheti Ajánlatkérőtől, melyet Ajánlatkérő legkésőbb
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Az előleg kéréséről Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Valamennyi rész esetén:
A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A.§-ban; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben,
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. §, 31. § és 32. § és 32/A. § szakaszában, valamint az ajánlati
dokumentáció részét képező szerződésben rögzített fizetési feltételek szerint alakul.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult a szerződésben előírtak szerint.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) rész folytatása:
M.3.) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal, vagy
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés szerint.
M.4.) ha nem rendelkezik részenként külön-külön összesen a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel,
berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
- 1 db kábel hibahely mérő gépjármű, melybe beépítésre került minimum egy komplex kábel hibahely
meghatározó eszköz,
- 1 db mobil kábel nyomvonalazó mérő eszköz,
- 1 db érvényes kalibrációval rendelkező érintésvédelmi ellenőrző műszer,
- 2 db késes biztosíték ajzatokban elhelyezhető kisfeszültségű földelő és rövidrezáró készlet .
Több részre történő ajánlattétel esetén az eszközök/berendezések közötti átfedés nem megengedett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
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A Kbt. 65. § (7) bek.nek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - 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.
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:
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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
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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: 2022/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt.
68.§ (1)-(4) és (6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15.§-a.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: VI.3.9) További információkban fogl. szerint
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11720001-20203494
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
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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:
A Közbeszerzési Dokumentáció és a felhívás VI.3.9) pont 3) pontja szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)AK a Kbt. 114.§(6)alapján biztosítja a kieg.táj.lehetőségét. Az elj. során a
kapcsolattartás és a különböző dok-ok (kieg.táj., jkv stb.) megküldése az EKR-en történik.2)A min.tt ajánlattevők
hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1-M.4. pontok.3)Az
adható pontszám: 0–100.1.Szumma vállalási ár (nettó HUF–technikai szám)–fordított értékarányosítás-2. A
munka kiadását követően egy hibahely esetén a kábelhiba javítás (a teljes munkafolyamat elvégzése,a burkolat
helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb határidő 2 munkanap,leghosszabb 4 munkanap)–pontkiosztás 3.A
munka kiadását követően több hibahely esetén a kábelhiba javítás (a teljes munkafolyamat elvégzése,a burkolat
helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb 3 munkanap, leghosszabb 5 munkanap-pontkiosztás.4)Ajánlatnak
felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető
adatokat, amelyek értékelésre kerülnek (Űrlap, használata kötelező).5) Kbt.66.§(2) szerinti nyilatkozatot kell tenni.
(EKR űrlap)6) A Kbt. 66.§(6)a)ésb) alapján nyilatkozni kell. Nemleges esetben is csatolni kell. (EKR űrlap)7)Csatolni
kell:azon cégjegyz. jog.személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve ügyvéd v. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006.éviV.tv 9.§(1)),akik
az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek,a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz.
jog. meghatalmazó cégaláírási nyilatkozatát, illetve ügyvéd v. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás
mintáját.Foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak
érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr.13.§.] Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor erről
is nyilatkozni kell az ajánlatban.(űrlap)8) AT köteles részenként – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
50.000.000Ft kártérítési limitű, szakmai fel.bizt.sal rendelkezni. ATnek erre a vállalásra von. cégszerű nyil-ot kell
csatolniuk.9)AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, v.–annak visszalépése esetén–az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
összegezésben megjelölte.10)AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t.11) Üzemzavar esetén az EKR
rend.16-17.§és22.§ irányadóak.12)AK az aj-ban elektronikus csatolmányként benyújtott dok-ok tekintetében .pdf
formátumot írja elő.13)A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó vh-i rendeletek,
és a Ptk. irányadók.14) Kbt. 114.§(11) alapján nem fenntartott.15)AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.16)Közös AT esetén megállapodás csatolása kötelező a KD
alapján.17)A bizt.-k határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell.18) Az ajánlathoz csatolni
kell árazott egységártáblázatot.19)A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.20) Ajánlati
biztosíték: AK előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását. A Kbt. 54.§(1) szerint az eljárásban való
részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként: I. rész esetén: 2.000.000 Ft,II. rész
esetén: 2.000.000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani,mely
teljesíthető a Kbt.54.§(2) szerinti formák valamelyikében:AK az OTP Bank Nyrt.-nél vez.11720001-20203494 sz.
számlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán
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történt jóváírás tekintendő) v. AK javára szóló eredeti pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garanciát v.
készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség
végéig kell érvényben maradnia) v. - a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvényt csatolni.AK ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) szerint fizeti vissza. A nyertes AT,
valamint – kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé válik. A közös ATknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre
bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése [Kbt.54.§(4)] esetén a
biztosíték AKt illeti meg. [Kbt. 35. § (5)] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték az AKt illeti meg
abban az esetben is, ha AT az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához AK felhívására nem v. nem megfelelően
nyújtja az alkalmassági követelményre vonatkozónyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen
okból érvénytelennek minősül.AK a Kbt.41/A.§(2) alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozatnak v.
kezességvállalásról szóló nyilatkozatnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek. AK a Kbt.114/A.§(1) alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az
alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghat. igazolásokat a GSz-k ajánlatukban nyújtsák be.21)AK
hp keretében bevont GSz esetén 1 alkalommal biztosít hp-t. 22)AK felhívja ATk figyelmét, hogy az árazott
egységár/költségvetési táblázat a beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként
szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem
kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az
ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!AK felhívja ATk figyelmét arra, hogy ATk által az
ajánlattétel keretében csatolt árazott egységártáblázat von. hp-ra Kbt.71.(8) fogl. szerint van (a szumma vállalási ár
változatlanul hagyása mellett) van lehetőség
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (1773/2022)
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: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Előházi Zsófia
Telefon: +36 14503163
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapest13.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/EKR000011592022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

501

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/EKR000011592022/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:
Recepciós-információs szolgáltatások ellátása/2022
Hivatkozási szám: EKR000011592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79992000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális létesítmények recepcióin
információs szolgáltatások ellátása, eseti munkavégzés ettől eltérő telephelyeken, valamint eseti jelleggel
ruhatárosi tevékenység végzése.
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 teljesítési helyek azonos üzemelési körbe tartoznak,
valamint az Ajánlatkérő előírása szerint az egyes létesítmények között szükség esetén a munkaerőátcsoportosítást biztosítani kell.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Recepciós-információs szolgáltatások ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79992000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK) (1131 Budapest, József Attila tér 4.)
A szolgálat ellátására vonatkozó főbb előírások:
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- 1 fő;
- hétfőtől péntekig 06.00-22.00, ettől eltérően nyitva tartáshoz, rendezvényekhez igazodva;
- szerdai napokon 05.30-22.00 óra között;
- heti pihenőnapokon, vasárnap és ünnepnapokon az intézmény programjától függően, igény szerint.
2. Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (AGYIH) (1136 Budapest, Dagály utca 15/A.)
A szolgálat ellátására vonatkozó főbb előírások:
- 1 fő;
- hétfőtől péntekig 06.00-22.30, ettől eltérően nyitva tartáshoz, rendezvényekhez igazodva;
- heti pihenőnapokon, vasárnap és ünnepnapokon az intézmény programjától függően.
3. Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház - Tücsöktanya Játszóház (1136 Budapest, Dagály u. 15/A.)
A szolgálat ellátására vonatkozó főbb előírások:
- 1 fő;
- szeptember 1-től május 31-ig heti pihenőnapokon, szombaton 15.00-18.00-ig, vasárnap 10.00-13.00-ig.
4. RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ (1133 Budapest, Kárpát utca 23.)
A szolgálat ellátására vonatkozó főbb előírások:
- 1 fő angol és/vagy német társalgási szintű nyelvismerettel;
- minden nap 08.00-21.00, ettől való eltérés csak a megrendelő kapcsolattartójának kérésére és/vagy
engedélyével lehetséges.
A részletes feladatleírást és a teljesítésbe bevonásra kerülő személyekkel kapcsolatos további elvárásokat a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező szakmai feladatleírás 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 A Tücsöktanya Játszóházba pedagógiai végzettséggel rendelkező személyt von
be a teljesítésbe (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés határozott időre, 2022. április 1. napjától számított legalább 12
és legfeljebb 24 hónapos időszakra jön létre, legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítás mellett.
A szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap letelte előtt 90 nappal a megrendelő megvizsgálja
a vállalkozó teljesítését, és szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további
legfeljebb 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról. Amennyiben bármelyik fél 12 hónap
lejártával a szerződés megszüntetéséről dönt, ezen döntését nem köteles indokokkal alátámasztani.
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
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) pontban megjelölt ár szempont alszempontjai:
1. Ajánlati ár az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ szolgáltatási területre (havi átalánydíj, nettó
HUF) - súlyszám: 20
2. Ajánlati ár a RaM-Radnóti Miklós Művelődési Központ szolgáltatási területre (havi átalánydíj, nettó HUF)
- súlyszám: 20
3. Ajánlati ár az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház szolgáltatási területre (havi átalánydíj, nettó HUF) súlyszám: 20
4. Ajánlati ár az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház Tücsöktanya Játszóház szolgáltatási területre (havi
átalánydíj, nettó HUF) - súlyszám: 20
5. Eseti rendkívüli munkavégzés díja (nettó HUF/óra) - súlyszám: 15
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése ,
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az
alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró
ok fennáll.
b. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró
ok fennáll.
c. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok
fennáll.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, így a Kbt. 114/A. § (3)-(6) bekezdései szerint jár el a
bírálat során.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát
(elektronikus űrlapon), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése , valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását igazolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) és 10. § g) pont gb) alpontjai szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában
elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdés szerinti, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia
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kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti, valamint a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja 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 Ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is
szükséges).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai
közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114/A. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával
kapcsolatban irányadó továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. 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. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7), (9) és
(11a) bekezdésekre, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18.
§ (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutatókban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontjára tekintettel a Kbt. 114/A. § alapján köteles ajánlatában benyújtani a felhívás feladását
megelőző három év (ezen vizsgált három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett)
szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti tárgyú (recepciós szolgáltatás) legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § bekezdésében előírt módon
igazolva, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés szerinti tartalommal. A nyilatkozatban vagy
igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a teljesített szolgáltatás megjelölését, különösen
a közbeszerzés tárgyára tekintettel, a teljesített szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdés és
befejezés év, hó, nap), a szerződést kötő
másik fél, és a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, és nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szolgáltatásnak a vizsgált három éves
időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szolgáltatás megkezdésének a felhívás feladását
megelőző hat évben kellett megtörténnie. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő
a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt teljesítés a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell
lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés
második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására
alkalmas formában kiállított – okiratot szükséges csatolni, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, így a Kbt. 114/A. § (3)-(6) bekezdései szerint
jár el a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9)-(11) bekezdésében foglaltakra. Az
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alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és 114/A. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett,
három éven belül teljesített, legalább három teljesítési helyszínre vonatkozó és legalább 6 hónapig
folyamatosan teljesített, recepciós szolgáltatásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az
eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül
teljesített szolgáltatásra vonatkozó szerződéses adatokat veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának
megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb
feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített
szolgáltatás szerződéses adatait veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy, a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés bemutatásával igazolható. Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Felelősségbiztosítás: A vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan - legalább 10 millió
forint/év és legalább 2 millió forint/káresemény értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni.
Hibás teljesítési kötbér: Olyan okból, amelyért a vállalkozó a felelős, a vállalkozó hibásan teljesít,
megrendelő hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezheti a vállalkozót. A hibás teljesítési kötbér mértéke
az adott teljesítési helyszínre vonatkozó havi átalánydíj vagy az eseti rendkívüli munkavégzés díjának 10
%-a, de legalább 10.000 Ft. Egy hónapon belüli többszöri hibás teljesítés esetén a kötbér több alkalommal
is érvényesíthető.
Meghiúsulási kötbér: Ha olyan okból, amelyért vállalkozó a felelős, szerződésszegés jogcímén megrendelő
egyoldalúan megszünteti a szerződést, a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinti, és a szerződés
egyoldalú megszüntetésével egyidejűleg a megrendelő a szerződés szerinti nettó, valamennyi teljesítési
helyszínre vonatkozó, a szerződés időtartamának megfelelően összesített átalánydíj 30%-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni.
Kötbér akkor érvényesíthető, ha az ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést; irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § és
6:187. § (1) bekezdése. A késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a teljesítést követően (havi átalánydíj esetén az adott hónapra) kiállított
teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag fizeti meg a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) és (6)
bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. Ajánlatkérői
késedelem esetén a Ptk. 6:155. § alapján jár el Ajánlatkérő. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési
dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt
nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés
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teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes
ajánlattevő(k)től.
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 szerződéskötés feltétele:
- szakmai felelősségbiztosítással való rendelkezés igazolása,
- legalább 7 fő, teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásának igazolása, akik közül
mindenki rendelkezik érettségivel és érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal büntetlen előéletről, 2 fő
rendelkezik társalgási szintű angol és/vagy német nyelvtudással, 1 fő rendelkezik érvényes egészségügyi
könyvvel (Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok c. nyomtatvány), valamint a minőségi értékelési
szempontra adott válaszhoz képest 1 fő rendelkezik pedagógiai végzettséggel.
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)
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/08 (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: 2022/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)
bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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
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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:
ár szempont fordított arányosítás, minőségi szempont 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
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben
történik.
2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7)
szerinti
nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők
közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek.
előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti
dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill.
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet
is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4)
bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, https://
ujvilag.gov.hu/.
8. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi
(https://ujvilag.gov.hu/). Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (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 Honvéd Sportegyesület (1743/2022)
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 Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 19806567241
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Toldy Csaba Lehel
Telefon: +36 303308605
E-mail: toldy.csaba@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065182022/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/EKR000065182022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Karbantartási szolgáltatások a BHSE részére 2022
Hivatkozási szám: EKR000065182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

513

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karbantartási, kapcsolódó üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása a Budapesti Honvéd
Sportegyesület II.1.6) pontjában meghatározott telephelyein. A műszaki tartalom további részletezését,
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, illetve az annak mellékletét képező műszaki leírás,
valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre
történő ajánlattételt Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy
a szolgáltatás teljesítése egy egységet képez, ezért gazdasági ésszerűségből nem tudja az ajánlatkérő
részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Karbantartási szolgáltatások a BHSE részére 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

50000000-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BHSE alábbi telephelyei: Hajógyári Sziget - Hrsz: 23796/29, Judo és
Kézilabda csarnok – 1134 Bp, Tüzér u. 56-58. Hrsz: 27950/6, Központi épületek – 1134 Bp, Dózsa György út
53. Hrsz: 27999, Vívóterem – 1134 Budapest, Dózsa György út 55. Hrsz: 27913/1
BHSE szolgálati lakásai: 1015 Bp, Hattyú u. 1. 2/3., 1107 Bp, Üllői út 138. 1 /4, 1101 Bp, Hungária krt. 5. 1. lh.
6/2, 1143 Bp, Tábornok u. 18 1/13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karbantartási, kapcsolódó üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása a Budapesti Honvéd
Sportegyesület II.2.3) pontjában meghatározott telephelyein.
A Megrendelő tevékenysége körében sportlétesítmények üzemeltetésével, karbantartásával és
fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el, így a székhelyén és egyéb jelen közbeszerzés által érintett
telephelyein üzemelő rendszereinek feladata az ezen tevékenység folyamatos kiszolgálása. E rendszereken
végzett karbantartási és javítási feladatok célja a Megrendelő a székhelyén és telephelyein működő
rendszerek szolgáltatásainak fenntartása, a rendszerekbe integrált berendezések állapotának megőrzése.
Vállalkozó feladata a fenti célok teljesítésének érdekében a rendszerek üzembiztonságának megőrzése és
a folyamatos működés biztosítása az üzemzavarok kockázatának csökkentése és az esetleges szolgáltatáskiesések csökkentése.
Az ajánlat elkészítésénél kérjük annak figyelembevételét, hogy a munkavégzés üzemelő épületekben
fog történni. A munkát úgy kell végezni, hogy az Ajánlatkérő folyamatos működését nem zavarhatja. A
karbantartási, javítási munkálatokat előzetesen legalább 48 órával a megrendelőt tájékoztatni kell (írásos
formában). A munkavégzés minden szakaszában műszaki követelmény az üzemfelügyeleti rendszerek
folyamatos, szünetmentes működésének biztosítása. A vállalkozó köteles az Ajánlatkérő rendszereinek
felülvizsgálata, javítása, üzemeltetése során tapasztalt észrevételeket, javaslatokat megküldeni írásban.
A nyertes ajánlattevőnek a Szerződés időtartama alatt a hibabejelentések fogadására folyamatos,
7/24 időtartamú elérhetőséget kell biztosítania, melynek keretében egy olyan 24 órás rendelkezésre
állású online hibabejelentő felület és/vagy szoftvert biztosít Ajánlatkérő számára, amely támogatja a
karbantartási szolgáltatás teljesítése során felmerülhető valamennyi hiba online bejelentését, folyamatos
nyomon követését, a hibajavítás monitoringjának teljes kezelését. Ezen felület/szoftver részét képezi a
határidők rögzítése és hibajavítás megtörténte is, így a hibák bejelentésére és a javítások monitoringjának
biztosítása.
Munkarend:
- hétköznap 7.00 órától 17.00 óráig a Megrendelő Dózsa György út. 53 szám alatti telephelyén és 8.30
órától 17.00 óráig a Megrendelő Hajógyári Sziget alatti telephelyén folyamatos helyszíni jelenlétet
biztosítani, a Dózsa György út. 53. szám alatti telephelyen villanyszerelő és fűtésszerelő/gépész szakmák
vonatkozásában.
- rendkívüli karbantartási munka elvégzése – amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg eseti
jelleggel jellemzően munkanapokon munkaidőn (8-17) kívül.
- ügyelet biztosítása: hétköznap 17:00 órától este 22:00 óráig (személyes jelenlét 17:00 óráig, utána
telefonos ügyelet). Hétvégén telefonos ügyelet biztosítása.
- 24 órás online hibabejelentő felület biztosítása
- 30 sporteseményen (amennyiben hétvégére esik) ügyeletet kell biztosítania az esemény teljes idejére,
igény szerint személyes jelenlét biztosításával.
A karbantartási és hibaelhárítási feladatok ellátása – tekintettel a teljesítési helyszínekre és azok területére összesen kb. 17.000 nm alapterületen valósul meg.
Az üzemeltetési szerződés csak a szolgáltatást biztosítja a BHSE összes telephelyén (KIVÉVE az uszoda
gépészetet, uszoda kazán és vegyszer-kezelő berendezéseket, mert arra külön szakcéggel köt az
ajánlatkérő szerződést. A speciális uszodagépészek és úszómesterek az ajánlatkérő alkalmazásában állnak).
A műszaki tartalom további részletezését, követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, illetve az
annak mellékletét képező műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempont szerinti ajánlati árnak
tartalmaznia kell a kiszállási díjat és az anyagmozgatási díjat is. Ezekért külön díj, vagy költség nem
számolható el.
Az Ajánlatkérő az anyagköltségre rendelkezésre álló keretösszeget biztosít 450.000,- Ft +ÁFA/hó
összegben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1) b) pontjában előírt szakembernél az alkalmassági minimum követelményen
felüli többlettapasztalat [min. 0 – max. 60 hó] 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó vállalkozói díj – Ft/hó) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.: A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a hatályba lépéstől
számított 12 hónapig marad hatályban. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) rendelkezéseinek
figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az
ezt követő első munkanap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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 meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kell
igazolnia, ennek keretében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése
szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k)
és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, figyelemmel a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésére. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében külön
nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott
kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró
okot) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. Az öntisztázásra a Kbt.
64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is. A kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt
nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt.114/A.§ (1) bekezdése alapján ajánlatevőknek az
ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásaikat. Erre tekintettel Ajánlatkérő a bírálat során
a Kbt. 114/A§ (2)-(6) bekezdések rendelkezéseit alkalmazza, a 67.§ (1) bekezdés, a 69.§ (2)-(9) bekezdés,
valamint a 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a vizsgált időszakra
vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb a közbeszerzés
tárgya (épület üzemeltetési feladatok, általános karbantartás, hibaelhárítása és javítási feladatok ellátása)
szerinti szolgáltatás teljesítésére vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a) és 23.§
szerint kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó referencia igazolást/referencianyilatkozatot legalább
az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év,
hó, nap részletezettséggel,
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f) a teljesítés mennyisége;
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Alkalmazandó jogszabályi hely még: Kbt. 140.§ (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bek. a) pont alapján.
M2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell
nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
• a szakember neve,
• annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
• nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek
tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a szakember neve, végzettsége,
• a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember
közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
• a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll,
közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a
teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból
akadályozná.
M3)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének i) pontja alapján ajánlattevőnek be kell
mutatnia egy teljesítéséhez napi 24 órában rendelkezésére álló online hibabejelentő felület vagy online
formában alkalmazható szoftvert. A hibabejelentő alkalmasnak kell lennie a szolgáltatás teljesítése
során felmerülhető valamennyi hiba online bejelentésére, folyamatos nyomon követésére, a hibajavítás
teljes monitoringjának (a hiba rögzítésétől a hibajavítás megtörténtéig) kezelésére. Ennek igazolására az
ajánlattevőnek egy olyan részletes rendszerleírást kell becsatolnia a rendszer egyes elemeinek részletes
bemutatásával, amely alapján az egyes funkciók működése, működtetése és mindennapi használata
egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyanolyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
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Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a vizsgált időszakra vonatkozóan az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciát:
• 1 darab a közbeszerzés tárgya szerinti (épület üzemeltetési feladatok, általános karbantartás,
hibaelhárítása és javítási feladatok ellátása), amely minimum 5.000 m2 nagyságú területen került
elvégzésre.
A referencia 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 4 (négy) referencia bemutatása
lehetséges.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberekkel:
a) Nem rendelkezik legalább 2 fő villanyszerelő, 1 fő víz-gáz, fűtésszerelő szakképesítéssel rendelkező,
b) 1 fő felsőfokú végzettséggel és szakirányú létesítménygazdálkodási képesítéssel is rendelkező
szakemberrel, amely legalább 4 év létesítményvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik sportlétesítmény
kezelése, vezetése és irányítása területen.
M3)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy olyan, 24 órás rendelkezésre állású online
hibabejelentő felülettel és/vagy szoftverrel, amely támogatja a szolgáltatás teljesítése során felmerülhető
valamennyi hiba online bejelentését, folyamatos nyomon követését, a hibajavítás monitoringjának teljes
kezelését, amelynek részét képezi a határidők rögzítése és hibajavítás megtörténte is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A havi nettó takarítási átalánydíj 1 (egy) százaléka minden késedelemmel érintett
naptári nap után, de legfeljebb a havi nettó takarítási átalánydíj 20 (húsz) százaléka minden késedelem
esetén. Hibás teljesítés esetében az ajánlatkérő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet
késedelmes teljesítéskor követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a szolgáltatás újbóli
elvégzésére nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból
történő meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke
a nettó szerződéses ellenérték 30 (harminc) százaléka. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes
ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő
jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget,
elmaradt hasznot.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum, illetve annak
részét képező Adásvételi szerződés tervezet elnevezésű dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a havi nettó karbantartási átalánydíjról, havonta,
utólag minden hónap 5. munkanapjáig 1 (egy) darab számla kiállítására jogosult.
Jogszabály: Kbt. 135.§ (1), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2)
6:155.§-a.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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 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: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2)
bekezdése és a Kbt. 68.§ (1b)–(1c) bek. szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16.§ (1)–(4) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2)–(3)
bekezdése és a Kbt. 68.§ (4)–(6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 50000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1.) nettó vállalkozói díj - fordított arányosítás; 2.) szakember többlettapasztalata - egyenes arányosítás
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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) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére a szakszerű ajánlat
elkészítése érdekében egyszeri alkalommal helyszíni bejárást tart a felhívásban meghatározott telephelyeken,
helyszínenként. 1. Helyszín: Központi épületek – 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Hrsz: 27999 Időpont: 2022.
február 03. 10:00 óra 2. Helyszín: Vívóterem – 1134 Budapest, Dózsa György út 55. Hrsz: 27913/1. Időpont: 2022.
február 03. 10:40 óra 3. Helyszín: Judo és Kézilabda csarnok – 1134 Budapest, Tüzér utca 56-58. Hrsz: 27950/6
Időpont: 2022. február 03. 11:10 óra 3. Helyszín: Hajógyári Sziget - Hrsz: 23796/29 Időpont: 2022. február 03. 12:15
óra
2) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer útján.
3) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban
lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is).
4) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), valamint 65.§ (7) szerinti nyilatkozatokat.
5) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
6) Ajánlatkérő közli, hogy a nettó 50.000.000,- HUF teljes nettó vállalkozói díjnál (12 hónapra számítottan, amely
a 12 hónapra megállapított átalánydíjat és a rendelkezésre álló anyagköltséget is magába foglalja) magasabb
ellenértéket tartalmazó ajánlatot, a Kbt. 73.§ (6) bek. c) pontja alapján érvénytelenné fogja nyilvánítani.
7) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
8) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat
alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
10) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§ és 114. § (6).
11) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben
leírtak szerint ellenőrizni.
13) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) az irányadó.
14) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű
másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az
Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
15) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő részéről 45.000.000 (negyvenötmillió) forint/év és 5.000.000 (ötmillió)
forint/káresemény értékű kockázatátvállalással. További információ szerződés tervezete.
16) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
17) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való
közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138.§-ának rendelkezéseire.
18) A jelen felhívásban előírt műszaki és szakmai (M1-M3) alkalmassági követelmények igazolási módjai a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban kerültek meghatározásra.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
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20) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő az ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) valamint ISO 14001
minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal meglétét.
21) Értékelés módszere: 1.) nettó vállalkozói díj - fordított arányosítás; 2.) szakember többlettapasztalata - egyenes
arányosítás.
22) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
23) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Himesháza Község Önkormányzata (1800/2022)
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: Himesháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15330640102
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 82.
Város: Himesháza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7735
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pataki Péter
Telefon: +36 69547034
E-mail: polgarmester@himeshaza.hu
Fax: +36 69547038
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.himeshaza.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/EKR000085032022/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/EKR000085032022/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:
Geotermikus energia felhasználása Himesházán
Hivatkozási szám: EKR000085032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

525

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45315000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Himesháza Község Önkormányzata épületeinek (5 db) épületenergetikai fejlesztése megújuló energia
használatával hőszivattyús és napelemes rendszer kialakítása.
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 hőszivattyús és napelemes rendszerek kiépítésével együtt,
olyan energia-menedzsment rendszer megvalósítása szükséges, amely mind az öt épületre kiterjedően
a teljes épületenergetikai fejlesztést monitorozza, egységesen minden kiépítésre kerülő egység
integrálásával, ezért egy egységként kezelendő a beruházás. A pályázat indikátorainak teljesítéséhez
műszakilag és jogilag szükséges az egy rendszerként kezelés, amelyben ugyanazon fogyasztó részére
történik a teljes kiépítés. A napelemek az épület meglévő fogyasztását és a hőszivattyú rendszer energia
igényét is fedezik.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Geotermikus energia felhasználása Himesházán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45315000-8

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Himesháza Község Önk., 7735 Himesháza, Kossuth Lajos u. 82.
Himesházi Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda és konyha - 7735 Himesháza, Petőfi Sándor u. 56.
Himesháza Német Nemzetiségi Tájház Himesháza Múzeum -7735 Himesháza, Petőfi Sándor u. 70
MTKT Idősek Klubja Himesháza - 7735 Himesháza, József Attila u. 1.
Himesházi Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola - 7735 Himesháza Radnóti telep 74.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Himesháza Község Önkormányzata épületeinek (5 db) épületenergetikai fejlesztése a megújuló energia
használatát biztosító hőszivattyús és napelemes rendszerek kialakításával és energia-menedzsment
rendszer kialakításával az alábbiak szerint:
Kivitelező feladatai közé tartozik a hőszivattyús rendszerek kiépítése; a napelemes rendszerek kialakítása,
mely a hőszivattyú áramfogyasztásnak és/vagy a meglévő áramfogyasztás kiváltására szolgál; webes
felületen elérhető energetikai menedzsment rendszer kialakítása (a hőszivattyús és a napelemes
rendszereket össze kell hangolni, melyek webes felületen történő adatelérését kell biztosítani).
Kivitelező feladata a mellékelt terveken és műszaki leírásban meghatározott energetikai korszerűsítés
végrehajtása, melyet egy egységes, monitoring energiamenedzsment köt össze és felügyel. A kivitelezés
a tervekben és műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően teljeskörű, kulcsrakész rendszer elkészítése az
elvárás. Ennek megfelelően tartalmazza az ehhez szükséges valamennyi munkát, beleértve a szükséges
teljesítménybővítéseket, villamos szereléseket, gépészeti és informatikai munkát, a meglévő fűtés és
egyéb rendszerekkel történő összehangolást, szolgáltatói ügyintézést.
A kiépítendő rendszerek fő paraméterei:
1. Himesháza Község Önkormányzata (7735 Himesháza, Kossuth Lajos u 82.)
EN14511 szerinti B0/W35 esetén, COP 4,81 mellett 55,83kW teljesítményű Talajszondás hőszivattyús
rendszer kiépítése 55/45C hőfoklépcsővel. A rendszer monoenergiás, bivalens rendszer, -15C fokban az
épület 56,8 kW hőigényét teljesen fedezi;
Napelemes rendszer: 21,2 kWp beépített napelem, 20kW inverter.
2. MTKT Idősek Klubja Himesháza (7735 Himesháza, József Attila u. 1.)
EN14511 szerinti B0/W35 esetén, COP 4,49 mellett 10,02kW teljesítményű Talajszondás hőszivattyús
rendszer kiépítése 55/45C hőfoklépcsővel, mely -3C-ig fedezi az épület fűtési hőszükségletét. A
megmaradó gázkazánnal együtt működő bivalens rendszer -15C fokban az épület ~15kW hőigényét
65/50C hőfoklépcsővel fedezi.
Napelemes rendszer: 6,6 kWp beépített napelem, 7kW inverter
3. Himesháza Német Nemzetiségi Tájház Himesháza Múzeum (7735 Himesháza, Petőfi u 70.)
EN14511 szerinti B0/W35 esetén, COP 4,66 mellett 21,5kW teljesítményű Talajszondás hőszivattyús
rendszer kiépítése 55/45C hőfoklépcsővel. A monoenergiás bivalens rendszer -15C fokban 23,4 kW
teljesen fedezi az épület hőigényét;
Napelemes rendszer: 13,1 kWp beépített napelem, 12kW inverter
4. Himesházi Napsugár Német Nemzetiségi Óvoda és konyha (7735 Himesháza, Petőfi u 56.)
EN14511 szerinti B0/W35 esetén, COP 4,85 mellett 29,69kW teljesítményű Talajszondás hőszivattyús
rendszer kiépítése 55/45C hőfoklépcsővel, mely -3C-ig fedezi az épület fűtési hőszükségletét. A
megmaradó gázkazánnal együtt működő bivalens rendszer -15C fokban teljesen fedezi az épület ~37,5 kW
hőigényét, 65/50C hőfoklépcsővel.
Napelemes rendszer: 15 kWp beépített napelem, 15kW inverter
5. Himesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7735 Himesháza, Radnóti telep 74.)
EN14511 szerinti B0/W35 esetén, COP 4,81 mellett 3x 55,83kW teljesítményű Talajszondás hőszivattyús
rendszer kiépítése 55/45C hőfoklépcsővel, mely -3C-ig fedezi az épület fűtési hőszükségletét. A
megmaradó gázkazánokkal együtt működő bivalens rendszer -15C fokban teljesen fedezi az épület 255
kW hőigényét, 70/55C hőfoklépcsővel. Napelem nem kerül kiépítésre jelen kivitelezés keretében.
Az egyes rendszerek pontos paraméterei a műszaki leírásban és a csatolt alaprajzokon meghatározott.
A helyszínen a fúrási munkákat az Ajánlattevőnek úgy kell megszerveznie, hogy a munkaterület mindig
legyen leválasztva a mindennapos használatban lévő területtől. A munkák ütemezését az Ajánlattevőnek
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arra figyelemmel kell megterveznie, hogy a fűtési rendszerek próbaüzeme kizárólag arra alkalmas
időszakban, megfelelő hőmérsékleti viszonyok mellett, a műszaki ellenőr által igazoltan a fűtési üzem
kipróbálására alkalmas hőmérsékleti viszonyok mellett végezhető.
A HMV termelés minden épületnél megoldott, egyik épület esetén sem része a beszerzésnek.
A kivitelezés nem építési engedély köteles. A szükséges katasztrófavédelmi és áramszolgáltatói bejelentési
folyamat elvégzése a kivitelező feladata.
Valamennyi érintett épület a villamos energiát jelenleg az E.ON hálózatából vételezi.
Mivel ajánlatkérő energetikai pályázat megvalósítására kapott támogatást, ezért a Belső Megtérülési Ráta
mutató értéke kötelező ajánlatkérőre nézve. Így a tervezett hőszivattyú berendezések fűtési teljesítmény
és jóságfok műszaki paramétereinek teljesülésétől nem lehet eltekinteni, ezeket kötelező teljesíteni, vagy
meghaladni.
Az eszközök esetleges kiváltása során az egyenértékűség feltétele ezen előírás szerint értendő, melyet
hiteles tanúsítvánnyal kell bizonyítani, ellenkező esetben kiváltás nem lehetséges, illetve ajánlattevőként
szerződő félnek kell viselnie az ebből fakadóan esetlegesen bekövetkező támogatás visszafizetési
kötelezettséget.
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.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1. a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban (min.0 hó, max.24 hó) 8
2 Az M1. b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen
felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban (min.0 hó, max.24 hó) 8
3 Az M1. c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen
felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban (min.0 hó, max.24 hó) 6
4 Energia-menedzsment rendszer - Riportálási képesség különféle időtartamokra 2
5 Energia-menedzsment rendszer - Riportok vizuális megjelenítésének képessége 2
6 Energia-menedzsment rendszer- Hibajelzés küldésének képessége 2
7 Energia-menedzsment rendszer - Adatok összehasonlíthatósága 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a
COVID19-válság okozta körülmény például, ha szerződés teljesítésében résztvevők nagy része, vagy az
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ajánlatban nevesített személyesen részt vevő szakemberek valamelyike hatósági karanténba kerülnek,
és személye nem pótolható, vagy korlátozások miatt a munkavégzés nem lehetséges, vagy a kialakult
hazai és nemzetközi piaci helyzetnek köszönhetően alapanyag illetve késztermék hiány miatt valamely
alapvető fontosságú termék beszerzése igazoltan az elvárthoz képest hosszabb időt vesz igénybe;
ezen körülmények a teljesítés akadályának tekinthetőek, ebben az esetben Megrendelő a Kbt. 141.§
(4) bekezdés a) pontja alapján a teljesítés határidejét póthatáridő tűzése nélkül az akadályoztatás
időtartamával, de legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006
II.2.13) További információ
A II.2.5. pont szerinti Szakemberek többlettapasztalata értékelési szempontok esetében ajánlatkérő a
szerződés teljesítése során meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a kivitelezés minősége és a kivitelezési
feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető.
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembereket nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során
kötelessége a szerződés teljesítésébe bevonni. A szakemberek többlettapasztalatának igazolása végett
Szakmai Önéletrajz csatolása szükséges. Az értékelési szempontok szerinti vállalás alátámasztása során
kizárólag a megajánlott szakemberek neve nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontokra tett
vállalást alátámasztását szolgáló Szakmai Önéletrajz tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései
szerint bocsájthat ki hiánypótlást.
A szakemberek szakmai többlettapasztalata a minimumkövetelményként meghatározott szakmai
gyakorlati időn felüli, a minimumkövetelményekben meghatározott tárgyú munkákban való részvétel, az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal.
A befejezési határidő a műszaki átadás-átvétel megkezdésének dátuma. A teljes rendszer valamennyi
elemének készre jelentésre kitűzött időpontban kezdődik meg, a próbaüzemmel egybekötve a műszaki
átadás-átvételi eljárás. A teljes rendszer műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára a
teljes rendszer üzemeltetéséhez szükséges valamennyi engedély megszerzésének is meg kell történnie.
A II.2.7. pont szerinti határidő a befejezési határidő (ami naptári napban kerül meghatározásra) a szerződés
szerint, a munkaterület átadásától számítottan. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítési határidő kötbérterhes. A munkavégzés a gépházban, a tetőn és az udvaron történik, a
munkavégzés nem befolyásolhatja az épület működését.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)–k) és m) pontja
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai
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. Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania (EKR
rendszerben található űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében 321 /2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i)pont ib) alpontja alapján szükséges nyilatkozni (EKR rendszerben található
űrlap). A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja esetében irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § c)
pontja. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárniuk
(EKR 8 rendszerben található űrlap). A nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/
A. §-át, amely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és
adott esetben a Kbt. 71. §-a szerinti cselekményeket alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26.
§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Xl. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák
be. A Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. A) Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság
szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget
és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja. Abban az esetben a jogosultság megléte az
ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen
adatbázisból ellenőrzi. A bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely
tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
B) Amennyiben a szakember nem szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, csatolandó
dokumentumok: - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt
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szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia); - végzettséget
(képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - más tagállamban szerzett jogosultság
esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló
dokumentum magyar nyelvű fordítása. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított
szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő
időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető
többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés. A bemutatott szakember által aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében
személyesen vesz részt.
Egy szakember csak egy pozícióra is jelölhető, a szakemberek között átfedés nem lehetséges.
M2. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 23. § ill. a 22. § (3)
bekezdésében meghatározott módon /az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás
tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap
bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e/, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített,
az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetésével köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek az alkalmassága egyértelműen megállapítható
legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ában, valamint a 22.§
(5) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan ajánlatkérő, amennyiben nem rendelkezik
legalább:
a) egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” jelölésű felelős
műszaki vezető (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
b) egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1szerinti „MV-ÉV” jelölésű felelős
műszaki vezető (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
c) 1 fő felsőfokú végzettségű és legalább 36 hónap szoftverfejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
M2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára
figyelemmel – 5 évben legalább 1 db szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt),
összesen legalább 10 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítési munkára vonatkozó referenciával.
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Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában
külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról
nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell
az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák 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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Naptári naponként 0,5 %, kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, maximuma: 10%
Amennyiben az átadott energia menedzsment rendszer nem teljesíti a szakmai ajánlatban – a minőségi
értékelésre tekintettel is – vállalt paramétereket a Kivitelező 5.000.000.,- Ft szerződésszegési kötbér
fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: A nettó vállalkozói díj 20%-a
Vevő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
Jótállás a beépített eszközökre 2 év, a kivitelezésre 5 év
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a nettó vételár 2,5%-a a jótállás első két évére vonatkozóan.
További információk a szerződés-tervezetben és a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból kerül biztosításra. A szerződés
finanszírozása a TOP-3.2.2-15-BA1-2016-00006 kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásából
történik. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.
Támogatás intenzitása 100,00000 % , Pénzneme: HUF
Előleg: mértéke, 30 % mely a 4. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra egyenlő arányban.
Az ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési
szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít.
5 db részszámla melyből 1 db végszámla 15%-40%-60%-80%-100% készültség esetén nyújtható be,
melynek mértéke a vállalkozói díj 15%-25%-20%-20%-20%-a.
Ajánlattevő végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat
be, a végszámla szükséges melléklete a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a jótállási
biztosíték rendelkezésre bocsátása. Részletesen az AD és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Megrendelőként szerződő fél a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéséire tekintettel teljesíti. A
Szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései az irányadóak. Alvállalkozók
igénybevétele estén a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32/A §-a az irányadó.
Tartalékkeret nem áll ajánlatkérő rendelkezésére.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak. Amennyiben több
Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük
fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére
vonatkozó megállapodást, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés
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szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő,
egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviseleti
meghatalmazásának körét. A Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 36.§ (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt.
35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem is követeli meg 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:
A III.1.3) M1. pont alapján bemutatott szakemberek a szerződéskötéskor és a szerződés teljes
időszaka alatt kötelesek rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” illetve
"MV-ÉV".
Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4)
bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az
összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus bontás az EKR felületén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15.§ és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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: Az ajánlatkérő,
jelen eljárásban foglalt beruházás finanszírozása érdekében – amennyiben a nyertes ajánlattevő
által benyújtott ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló támogatási összeget, a fedezet összegére
vonatkozó többlettámogatásra irányuló igényt, továbbá a projekt fizikai megvalósításának/befejezésének
határidejének meghosszabbítására vonatkozó igényt nyújt be. Ajánlatkérő a támogatás módosított
összegére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását,
illetve a kért projektzárási határidő (2023. március 1.) el nem fogadását, vagy annál rövidebb megvalósítási
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idő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt.
53. § (6) bekezdés].
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alkalmazásával az eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételeként kiköti azt az esetet, ha a támogatást nem vagy
az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, vagy a 2023.03.31. napjánál rövidebb projekt fizikai
megvalósítási/befejezési véghatáridő kerül megállapításra, vagy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 98. §
szerinti utóellenőrzés alapján kiállított tanúsítvány (utóellenőrzési jelentés) nem támogató tartalmú.
Ajánlatkérő írásban tájékoztatja nyertes ajánlattevőt a fedezet rendelkezésre állásáról, valamint a projekt
fizikai megvalósítási véghatáridőről. A szerződés hatálybalépésének napja az a nap, amelyen ajánlatkérő a
tájékoztatást írásban megküldte nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben a felfüggesztő feltétel a szerződés
aláírását követő 6 hónapon túl is fennáll, a szerződés nem lép hatályba.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 50400058-11000994
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. 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. Az ajánlati biztosítékot ajánlattételi határidőig szükséges ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
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 szakemberek többlettapasztalata értékelési szempont. esetében egyenes arányosítást, az Energiamenedzsment rendszer minősége szempontok esetében direkt pontkiosztást, az Ár értékelési szempont
esetében a fordított arányosítást alkalmaz ajánlatkérő.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatot kizárólag az EKR-rendszerben lehet rögzíteni a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. Az ajánlatkérő kizárja bármilyen, papír alapon érkező
dokumentum figyelembevételét az eljárásban. A dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

535

Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapot hoz létre
2. Ajánlatkérő a teljesítés során is alkalmazza a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, mely alapján
- szerződésmódosítás nélkül - Ajánlatkérő a műszaki szükségszerűségből felmerülő, a közbeszerzési
dokumentációban és szerződésben szereplő műszaki tartalomhoz képest egyenértékű teljesítéseket a teljesítés
során jóváhagyhatja, amennyiben az egyenértékűséget az Ajánlattevő megfelelően igazolja. Egyenértékűség
igazolása nélkül a műszaki dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést Ajánlatkérő nem fogad el
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum,
irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
5. Az 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.
6. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
10. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös
tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar
jog rendelkezései az irányadóak.
11. Szakmai ajánlatnak minősül: energia-menedzsment rendszer leírása (szakmai specifikáció és designterv), az
árazott költségvetés, továbbá az értékelési szempontokra bemutatott szakemberek megnevezése. A kiadott
költségvetés sorait ajánlattevő nem módosítható. A szakmai ajánlat nem hiánypótolható.
12.Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdést, először értékeli az ajánlatokat majd, csak
az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
13. A 322/2014. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fel köteles legkésőbb a szerződés
hatálybalépését követő legkésőbb 10 napon belül, építési-szerelési vagyon és- felelősségbiztosítást t kötni
vagy a meglevőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.
A megkötött felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 80 millió forint,
káreseményenként pedig a 20 millió forint összeget.
14. A Kbt. 114.§ (11) bek-ben foglalt előző évre történő hivatkozás alatt az előző lezárt üzleti évet érti ajánlatkérő.
15. FAKSZ: dr. Szolomájer Anita, lajstromszám: 00686
16. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági
szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából kezeli.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (1700/2022)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15408057216
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piroska Miklós főigazgató
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.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/EKR001161432021/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/EKR001161432021/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: Egészségügy
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:
ESWL egészségügyi szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001161432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közreműködői szerződés keretében külső lökéshullámmal végzett egészségügyi vesekőzúzó szolgáltatás
nyújtása az Ajánlatkérő betegei részére olyan mobil kőzúzó berendezéssel, mely röntgen- és ultrahang
lokalizációval (célzással) rendelkezik, alkalmas, mind a lágyrészek, mind a csontárnyékban lévő kövek ESWL
kezelésére (továbbiakban: lithotripter).
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 betegellátás és szakmai szempontokra tekintettel a
szolgáltatás egysége miatt a részekre bontás nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
ESWL egészségügyi szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Közreműködői szerződés keretében külső lökéshullámmal végzett egészségügyi vesekőzúzó szolgáltatás
nyújtása a szükséges kezelő-, és kiszolgáló személyzettel, berendezéssel és anyagokkal az Ajánlatkérő
betegei részére olyan mobil kőzúzó berendezéssel, mely röntgen- és ultrahang lokalizációval (célzással)
rendelkezik, alkalmas, mind a lágyrészek, mind a csontárnyékban lévő kövek ESWL kezelésére
(továbbiakban: lithotripter). Tervezett esetszám 400 eset/év, mely esetszám + 25 %-kal eltérhet.
Ajánlatkérő, mint megyei irányító intézmény, megyei ellátási kötelezettségének megfelelő szakmai
struktúráját tekintve rendelkezik aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó urológiai osztállyal, ennek
megfelelően a tárgyi szolgáltatás az intézetben működő aktív urológiai osztály keretében végzett
egynapos sebészeti ellátás, melyet aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében, egynapos sebészeti ellátásként
jelent az intézmény, és a finanszírozás az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet 41/A. §-ában foglaltak
szerint történik. A szolgáltatás tárgya szerinti jogszabályi feltételeknek való megfelelés, az abban foglalt
rendelkezések figyelembevétele: 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet,
96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet. További a szolgáltatással kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmaz.
(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: / 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 igen
Opciók leírása: A II.2.4. pontban meghatározott tervezett esetszámtól Ajánlatkérő + (plusz) 25 %-kal
eltérhet.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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II.2.5) pont értékelési részszempont Ajánlati ár: NEAK által finanszírozott ESWL kezelésekre vonatkozó
HBCS forint érték %-a(max. 70%). Az ajánlati árat az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének
(HBCS) forintértéke (198 000 forint), ESWL kezelések súlyszáma (1,04504) és egy napos szorzószám (1,1)
szorzata %-ában kell megadni. Ajánlattevő által megajánlható max. érték a NEAK finanszírozás 70%-a, az
a feletti megajánlás esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen. Szolgáltatás
díja: szolgáltatás teljesítésekor érvényes ESWL kezelésekre vonatkozó HBCS forint érték nyertes ajánlat
szerinti %-a illeti meg a nyertes ajánlattevőt. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján értékeli. Ajánlatkérő igényeinek a
műszaki leírásban, valamint a szerződésben konkrétan meghatározott feltételek szerinti szolgáltatás felel
meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők
nem ,csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.
§ (2) bekezdés e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén külön-külön)
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot (elektronikus űrlap kitöltésével) kell benyújtania, hogy nem tartozik az
eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlap kitöltésével). Az alvállalkozó, és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése
és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésében
foglaltakra. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi
gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, valamint a
közbeszerzési dokumentumban foglaltak alapján.
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§
(3) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra,
ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett ESWL
kezelésekre vonatkozó szolgáltatásait az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye;
- az információt nyújtó személy neve, elérhetősége (e-mail és/vagy tel);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/ nap);
- a szolgáltatás tárgya, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelmény
egyértelműen megállapítható legyen;
- a szolgáltatás mennyisége;
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- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. §-a alapján az alkalmassági követelményt az ajánlattevő nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja az M1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott igazolásokat ajánlattevőnek
már az AJÁNLATÁBAN be kell nyújtania. Ebben az esetben ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés
rendelkezései szerint jár el, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114.
§ (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazza. Az előírt alkalmassági követelmények igazolása
tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7),(9), valamint (11) bekezdésére, miszerint
azon jogelődöt, amely valamely kizáró ok hatálya alatt áll a jogutód vállalkozás nem használhatja fel
alkalmasság igazolására, kivéve, ha megfelelő öntisztázó intézkedésekre került sor általa vagy a jogutód
által. A közös ajánlattevőknek az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
kell megfelelniük. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. A
321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. §(4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az M1. pontban előírt
alkalmassági követelményt és igazolásait.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített összesen
legalább 220 db ESWL módszerrel történő vesekőzúzó kezelés szolgáltatásra vonatkozó referenciával. Az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több referenciával is
igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja
szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett
szolgáltatásokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása
során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás,amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi
időpontban fejeződött 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:amennyiben nyertes Ajánlattevő olyan okból amelyért felelős a szerződésben
határidőhöz kötötten előírt kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a késedelem minden
napja után szerződésszegés hónapját megelőző hónapra elszámolt közreműködői díj alapul vételével
annak 2/30-ad részének megfelelő mértékű, legfeljebb azonban három havi közreműködői díj összegével
megegyező mértékű kötbért köteles ajánlatkérőnek fizetni, ezt
követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a
teljesítés meghiúsulása esetén nyertes Ajánlattevő a teljes egy évre számított szerződéses érték 20%-ának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Az egy évre számított szerződéses értéknek az
Ajánlatkérő által az évre tervezett teljesítményekre kalkulált finanszírozási összeg tekintendő. A teljesítés
meghiúsulásának minősül, ha a nyertes Ajánlattevő a szolgáltatást a szerződés aláírását követő legkésőbb
20. munkanapon nem kezdi meg, továbbá ha a szolgáltatásra vállalt üzembiztonsági mutató nem éri el a
95%-ot és a szerződésszegés a nyertes Ajánlattevőnek felróható.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatás
teljesítése a Kbt.135.§ (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,valamint a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §.-
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ában foglaltak szerint havonta kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 60 naptári napon
belül átutalással. AK előleget nem fizet. AK. késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan
a Ptk.6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések az
irányadók. AK. hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra. A fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket
részletesen a közb. dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§(8) bekezdése alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevők
számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság)alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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 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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § -a, a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 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
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

544

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, a kizáró okok, az alkalmassági
követelményben meghatározott (M.1.) igazolásokat gazdasági szereplőknek már az AJÁNLATBAN be kell
nyújtani.Ebben az esetben AK. a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései szerint jár el, a Kbt. 67. § (1) bekezdés,
a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.2)AK és a gazd. szereplők között a közb. eljárással kapcsolatos komm.
a Kbt. 40.§. (1) bek. alapján az EKR-ben történik. 3) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. gazdasági
társaság végzi (https://ujvilag.gov.hu/). 4)EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően
a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan
tájékoztatást
nem ad. 5) Kieg. táj. a Kbt. 114. § (6) bek. foglaltak szerint. 6) Kbt. 44.§ szerinti üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezése az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazva. Az üzleti titokká nyilvánítás indokolásnak
nyilvánosnak ezáltal külön dokumentumban szereplőnek kell lennie.7) Az EKR rendszerben integrált, valamint az
AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján benyújtandó űrlapok: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti AT nyilatkozat,Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról,Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek.
k)pont kb) alpont tekintetében,Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vonatkozásában,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,Nyilatkozat üzleti titokról
(adott esetben), Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges nyilatkozat benyújtása is) , Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bek.(adott esetben).
8)További az ajánlat részeként benyújtott dok.,nyilatkozatok: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata (adott
esetben); közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §-a valamint a közb. dok. leírtak szerint; Kbt. 35. §
(2a) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben); ajánlattevő (közös ajánlattevők) – és bevonásuk esetén az
ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,
meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)aláírási címpéldánya, vagy a 2006.
évi
V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
írásos meghatalmazás;Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az elektronikusan
kitöltött változásbejegyzési kérelem formanyomtatványának a kinyomtatott szkennelt változatát, valamint
a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott szkennelt változatát. (adott esetben) ; Kbt. 69. §
(11a) bekezdése szerinti nyilatkozat.9)Feltöltött, aláírt dokumentumok, nyilatkozatok esetében az AK által
előírt alkalmazandó fájlformátum:PDF. 10) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.11) AK
a Kbt. 35.§(8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdálkodó szervezet
(projekttársaság)alapítását.12) Ajánlatkérő nem biztosítja a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét. 13)
IV.2.5.) pont: ajánlatkérő az 1 hónapon 30 napot ért, figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bek. 14)Nyertes AT legkésőbb
a szerződéskötés időpontjáig köteles legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 20 millió Ft/éves kártérítési
limittel egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglevő
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felelősségbiztosítását kiterjeszteni és annak hatályát a szerződés időtartama alatt folyamatosan fenntartani.
A Szerződés hatálybalépésének feltétele a felelősségbiztosítási kötvény másolati példányának és a biztosítási
díjbefizetésének tényét igazoló okirat átadása az AK részére. AT-nek erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolnia az
ajánlatában. 15)További szerződéskötési feltétel a szolgáltatás végzéséhez szükséges összes érvényes hatósági
engedély
másolati példányának (beleértve ÁNTSZ engedélyt is) átadása Ajánlatkérőnek.16) Ajánlatkérő szerződéses
kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti,
arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat. FAKSZ:György Teréz (00360).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Kaskantyú Község Önkormányzata (1674/2022)
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: Kaskantyú Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724863203
Postai cím: Hunyadi Utca 29.
Város: Kaskantyú
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Máté Zsolt
Telefon: +36 16195285
E-mail: kiss.mate@kmzs.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaskantyu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaskantyu.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/EKR001672042021/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/EKR001672042021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún
Hivatkozási szám: EKR001672042021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

548

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232410-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretén belül megvalósításra tervezett a belterületi káros mennyiségű víz elvezetését biztosító
1-0-0 jelű csatorna, a külterületi XVII/a. jelű befogadó belvízcsatorna rekonstrukciója ill. kismértékű
nyomvonal módosítása, valamint a káros mennyiségű vizek befogadójául szolgáló tározótó kialakítása.
A településrendezési eszközökkel összhangban lévő vízrendezési terv alapján a belvízveszélyes
belterületekről a jelenleg is meglévő szikkasztóárkok nyomvonalán tervezett, vízáteresztő burkolattal
ellátott 1-0-0 jelű főgyűjtő biztosítja a belvízzel veszélyeztetett területek belvízkár-mentesítését.
A tervezett főgyűjtő csatorna burkolt és földmedrű szakaszt is tartalmaz, összes hossza 1.144fm.
Az 1-0-0 jelű csatorna vízgyűjtő területe 60,15 ha, az általa szállított, összegyülekező mértékadó
nagyvízhozam 311 l/s.
Az 1-0-0 jelű csatorna a 0+000 – 0+010 szelvények között TB 40/70/50 vízáteresztő elem beépítésével, a
0+010 – 0+470 cskm szelvények között a jelenleg is földmedrűként üzemelő útárok nyomvonalán, annak
rekonstrukciójával kerül kialakításra.
Az 1-0-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna a belterületi, jelenleg földmedrű szakaszon, a 0+470 – 1+144
cskm szelvények között 674 m hosszúságban burkolásra kerül.
A burkolt, nyílt szakasz 20/30/30 (379 m) és 40/70/50 (90 m) méretű előregyártott vízáteresztő elemekből,
a kapubejárók és a fedett szakasz 5 t tengelyterhelésre 20/30/30 (150 m) és 40/70/50 (15 m), az út alatti
átvezetések 20/30/30 (12 m) és 40/70/50 (10 m) közúti „A” terhelésre méretezett elemekből és 18m Ø400
méretű acél védőcsőbe helyezett D300 méretű KPE csövekből készül.
A 0+609 – 0+659 szelvények közötti fedett szakasz kialakítását az indokolja, hogy a nyomvonalon jelenleg
is meglévő parkoló alatti zárt csatorna üzemel.
A rekonstrukcióra ill. burkolásra tervezett 1-0-0 jelű csapadékvíz csatorna nyomvonala a Magyar Közút
NZrt kezelésű utak területét érinti párhuzamos nyomvonallal és keresztezésekkel.
A tervezéssel érintett 5217 és 5303 sz. közutak a Magyar Közút NZrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
kezelésében vannak.
A vízkárérzékeny belterületektől elvezetett csapadékvizek befogadója jelenleg a Kaskantyúi (XVII/a.) jelű
külterületi belvízcsatorna.
A tervezett tározótó kialakíthatósága miatt szükségessé válik a 9+640 cskm szelvény felett 178 m
hosszon a nyomvonal 05/34 hrsz-ú területre történő áthelyezése. Az új nyomvonal megépítése az eredeti
csatornahossz 19 m-es rövidülését eredményezi.
A csatorna 9+640 – 9+818 cskm szelvényei között (178 m) új csatornanyomvonal kerül kiépítésre. Ezen a
szakaszon a fenékszélesség 1,0 m, a rézsűhajlás 1:2. A kitermelt föld mennyisége 409 m3.
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A rekonstrukciós munkák elvégzése az érintett csatornaszakaszok vízszállító képességének helyreállítása
miatt szükséges. A rekonstrukcióval érintett csatornahossz összesen 655 m.
A csatorna 9+818 – 9+980 cskm szelvények közötti szakaszán megtörténik a nád irtása, a mederszelvény
gyökérzónás kotrása, az 1,0 m fenékszélesség és az 1:2 rézsűhajlás helyreállítása. A csatorna átlagos
fenékesése ezen a szakaszon 0,7 ‰.
A csatorna 10+323 – 10+816 cskm szelvények közötti szakaszán megtörténik a mederszelvényben lévő
növényzet (nád, cserje, fák) eltávolítása, a mederszelvény gyökérzónás kotrása, a 0,7 m fenékszélesség és
az 1:2 rézsűhajlás helyreállítása. A csatorna meglévő esése ezen a szakaszon átlagosan 1,2 ‰, hidraulikai
szempontból megfelelő
A csatornák által a kül- és belterületről levezetett csapadékvíz helyben tartását a tervezett tározó tó
biztosítja, amely a csatornák mellett elhelyezkedő felhagyott agyagbánya területén kerül kialakításra.
A tározótó kialakításával egyrészt az agyaggödör területe is rendezésre és hasznosításra kerül, másrészt a
bel- és külterületről elvezetett káros mértékű csapadékvíz helyben tartása és hasznosítása is megoldottá
válik.
A létesítendő tározótó helye műszaki és tájesztétikai szempontból egyaránt adott.
A felhagyott anyaggödör a belterület közelében helyezkedik el, topográfiailag mélyfekvésű területen.
A meglévő szabálytalan felszín tervezett rendezésével, kimélyítésével képződik a víztározásra alkalmas
terület.
A XVII/a jelű belvízcsatorna ex lege védett láp területen húzódik, így a mesterségesen kialakítandó
tározótó ökológiai szempontból is kedvezően befolyásolja a meglévő természeti környezetet.
A tervezet tározó tó összes területe 2,6461 ha
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága képviselőivel lefolytatott egyeztetések alapján a
természetvédelmi igényeknek megfelelően a tározó tó két, egymástól különböző vízmélységű, Ta/1
(1,8166 ha) és Ta/2 (0,8295 ha) jelű területre osztva kerül megvalósításra.
Az átlagos talajvízszint 104,00 mBf, a max. talajvízszint 104,75 mBf értékű.
A tó tervezett maximális üzemvíz szintje 104,50mBf.
A tó üzemvízszintjének szabályozását a XVII/a jelű csatorna 9+730cskm szelvényébe beépítésre kerülő 3T
jelű műtárgyba helyezendő betétpallók biztosítják.
A projekt keretén belül megvalósuló 1T és 2T jelű vízkormányzó műtárgyak segítségével biztosítható a
belterületről ill. a külterületről érkező csapadékvíz bevezetése, ill. az esetlegesen érkező szennyeződések
kizárása.
A kitermelt talaj és humusz elhelyezése a XVII/a jelű csatornától balra eső 05/1, 05/46, 05/45 hrsz-ú
önkormányzati, és a 05/34 hrsz-ú területen történik.
A feltöltés megkezdése előtt el kell végezni az érintett területen 20cm vastagságban a humusz (3.758m3)
eltávolítását és ideiglenes deponálását.
A 05/34, 05/45 és 05/46 hrsz-ú területen a felöltés átlagos magassága 4,5m, az elhelyezett talaj összes
mennyisége 31.590m3.
A 05/1 hrsz-ú területen a feltöltés átlagos magassága 1,8m, az elhelyezett talaj összes mennyisége
12.351m3.
A feltöltés rézsűlába a DNy-i területhatártól 5,0m, az ÉNy-i területhatártól és a XVII/a csatorna tengelyétől
10,00m távolságra tervezett.
A tervezett szikkasztó övárok hossza 356m, fenékszélessége 50cm, rézsűhajlása 1:2, átlagos mélysége
40cm, a kikerülő föld mennyisége 185m3.
Részletesen a műszaki leírásban.
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.
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Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés
tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a
beszerzés tárgyának jellege, az egyes munkálatok nagyfokú hasonlósága és egyezősége, valamint az
organizáció és a határidő szempontja nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A tervezett
csatornahálózat az elhelyezkedése, nyomvonala, vízszintes és magassági vonalvezetése alapján egy
egységes rendszert alkot, így műszaki szempontból a részekre bontás indokolatlan. A kivitelezés tárgyát
képező munka, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható,
mind jogi, mind pénzügyi-gazdasági szempontból ésszerűtlen a szakaszolás.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232410-9

További tárgyak:
45247270-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6211 Kaskantyú (Hrsz.: 04, 05/1, 05/45, 05/46, 02/110, 092/2, 095/52,
245/1, 245/2, 245/3, 03, 05/34, 02/103)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretén belül megvalósításra tervezett a belterületi káros mennyiségű víz elvezetését biztosító
1-0-0 jelű csatorna, a külterületi XVII/a. jelű befogadó belvízcsatorna rekonstrukciója ill. kismértékű
nyomvonal módosítása, valamint a káros mennyiségű vizek befogadójául szolgáló tározótó kialakítása.
A településrendezési eszközökkel összhangban lévő vízrendezési terv alapján a belvízveszélyes
belterületekről a jelenleg is meglévő szikkasztóárkok nyomvonalán tervezett, vízáteresztő burkolattal
ellátott 1-0-0 jelű főgyűjtő biztosítja a belvízzel veszélyeztetett területek belvízkár-mentesítését.
A tervezett főgyűjtő csatorna burkolt és földmedrű szakaszt is tartalmaz, összes hossza 1.144fm.
Az 1-0-0 jelű csatorna vízgyűjtő területe 60,15 ha, az általa szállított, összegyülekező mértékadó
nagyvízhozam 311 l/s.
Az 1-0-0 jelű csatorna a 0+000 – 0+010 szelvények között TB 40/70/50 vízáteresztő elem beépítésével, a
0+010 – 0+470 cskm szelvények között a jelenleg is földmedrűként üzemelő útárok nyomvonalán, annak
rekonstrukciójával kerül kialakításra.
Az 1-0-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna a belterületi, jelenleg földmedrű szakaszon, a 0+470 – 1+144
cskm szelvények között 674 m hosszúságban burkolásra kerül.
A burkolt, nyílt szakasz 20/30/30 (379 m) és 40/70/50 (90 m) méretű előregyártott vízáteresztő elemekből,
a kapubejárók és a fedett szakasz 5 t tengelyterhelésre 20/30/30 (150 m) és 40/70/50 (15 m), az út alatti
átvezetések 20/30/30 (12 m) és 40/70/50 (10 m) közúti „A” terhelésre méretezett elemekből és 18m Ø400
méretű acél védőcsőbe helyezett D300 méretű KPE csövekből készül.
A 0+609 – 0+659 szelvények közötti fedett szakasz kialakítását az indokolja, hogy a nyomvonalon jelenleg
is meglévő parkoló alatti zárt csatorna üzemel.
A rekonstrukcióra ill. burkolásra tervezett 1-0-0 jelű csapadékvíz csatorna nyomvonala a Magyar Közút
NZrt kezelésű utak területét érinti párhuzamos nyomvonallal és keresztezésekkel.
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A tervezéssel érintett 5217 és 5303 sz. közutak a Magyar Közút NZrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
kezelésében vannak.
A vízkárérzékeny belterületektől elvezetett csapadékvizek befogadója jelenleg a Kaskantyúi (XVII/a.) jelű
külterületi belvízcsatorna.
A tervezett tározótó kialakíthatósága miatt szükségessé válik a 9+640 cskm szelvény felett 178 m
hosszon a nyomvonal 05/34 hrsz-ú területre történő áthelyezése. Az új nyomvonal megépítése az eredeti
csatornahossz 19 m-es rövidülését eredményezi.
A csatorna 9+640 – 9+818 cskm szelvényei között (178 m) új csatornanyomvonal kerül kiépítésre. Ezen a
szakaszon a fenékszélesség 1,0 m, a rézsűhajlás 1:2. A kitermelt föld mennyisége 409 m3.
A rekonstrukciós munkák elvégzése az érintett csatornaszakaszok vízszállító képességének helyreállítása
miatt szükséges. A rekonstrukcióval érintett csatornahossz összesen 655 m.
A csatorna 9+818 – 9+980 cskm szelvények közötti szakaszán megtörténik a nád irtása, a mederszelvény
gyökérzónás kotrása, az 1,0 m fenékszélesség és az 1:2 rézsűhajlás helyreállítása. A csatorna átlagos
fenékesése ezen a szakaszon 0,7 ‰.
A csatorna 10+323 – 10+816 cskm szelvények közötti szakaszán megtörténik a mederszelvényben lévő
növényzet (nád, cserje, fák) eltávolítása, a mederszelvény gyökérzónás kotrása, a 0,7 m fenékszélesség és
az 1:2 rézsűhajlás helyreállítása. A csatorna meglévő esése ezen a szakaszon átlagosan 1,2 ‰, hidraulikai
szempontból megfelelő
A csatornák által a kül- és belterületről levezetett csapadékvíz helyben tartását a tervezett tározó tó
biztosítja, amely a csatornák mellett elhelyezkedő felhagyott agyagbánya területén kerül kialakításra.
A tározótó kialakításával egyrészt az agyaggödör területe is rendezésre és hasznosításra kerül, másrészt a
bel- és külterületről elvezetett káros mértékű csapadékvíz helyben tartása és hasznosítása is megoldottá
válik.
A létesítendő tározótó helye műszaki és tájesztétikai szempontból egyaránt adott.
A felhagyott anyaggödör a belterület közelében helyezkedik el, topográfiailag mélyfekvésű területen.
A meglévő szabálytalan felszín tervezett rendezésével, kimélyítésével képződik a víztározásra alkalmas
terület.
A XVII/a jelű belvízcsatorna ex lege védett láp területen húzódik, így a mesterségesen kialakítandó
tározótó ökológiai szempontból is kedvezően befolyásolja a meglévő természeti környezetet.
A tervezet tározó tó összes területe 2,6461 ha
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága képviselőivel lefolytatott egyeztetések alapján a
természetvédelmi igényeknek megfelelően a tározó tó két, egymástól különböző vízmélységű, Ta/1
(1,8166 ha) és Ta/2 (0,8295 ha) jelű területre osztva kerül megvalósításra.
Az átlagos talajvízszint 104,00 mBf, a max. talajvízszint 104,75 mBf értékű.
A tó tervezett maximális üzemvíz szintje 104,50mBf.
A tó üzemvízszintjének szabályozását a XVII/a jelű csatorna 9+730cskm szelvényébe beépítésre kerülő 3T
jelű műtárgyba helyezendő betétpallók biztosítják.
A projekt keretén belül megvalósuló 1T és 2T jelű vízkormányzó műtárgyak segítségével biztosítható a
belterületről ill. a külterületről érkező csapadékvíz bevezetése, ill. az esetlegesen érkező szennyeződések
kizárása.
A kitermelt talaj és humusz elhelyezése a XVII/a jelű csatornától balra eső 05/1, 05/46, 05/45 hrsz-ú
önkormányzati, és a 05/34 hrsz-ú területen történik.
A feltöltés megkezdése előtt el kell végezni az érintett területen 20cm vastagságban a humusz (3.758m3)
eltávolítását és ideiglenes deponálását.
A 05/34, 05/45 és 05/46 hrsz-ú területen a felöltés átlagos magassága 4,5m, az elhelyezett talaj összes
mennyisége 31.590m3.
A 05/1 hrsz-ú területen a feltöltés átlagos magassága 1,8m, az elhelyezett talaj összes mennyisége
12.351m3.
A feltöltés rézsűlába a DNy-i területhatártól 5,0m, az ÉNy-i területhatártól és a XVII/a csatorna tengelyétől
10,00m távolságra tervezett.
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A tervezett szikkasztó övárok hossza 356m, fenékszélessége 50cm, rézsűhajlása 1:2, átlagos mélysége
40cm, a kikerülő föld mennyisége 185m3.
Részletesen a műszaki leírásban.
(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 III.1.3) M.1.1 pontban meghatározott szakember alk. követelményen felüli,
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60
hónap) 10
2 III.1.3) M.1.2 pontban meghatározott szakember alk. követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként
szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 10
3 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040
II.2.13) További információ
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
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2. sz. részszempont: III.1.3) M.1.1 pontban meghatározott szakember alk. követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: III.1.3) M.1.2 pontban meghatározott szakember alk. követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
4. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 12 hónap, maximum 36 hónap),
súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,
vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
- (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
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 Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
benyújtásával tartozik igazolni:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse
azoknak a szakembernek a nevét, végzettségét illetve képzettségét, gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban
történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum
benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz
benyújtásával igazolandó (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmassági követelmény körében
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előírt szakmai gyakorlati idő bemutatása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzés ténye
és a nyilvántartás adatai alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az
alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban
kötelesek feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének idejét),
amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
M.2.: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
-az építési beruházás tárgya, mennyisége
-teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
-teljesítés helye
-a szerződést kötő másik fél neve, címe
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 23.§-a alapján a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás
- a teljesítésoszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban
az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítésalapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által végzett
teljesítés arányáról.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek
az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell
az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 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) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek – azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
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szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az
Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi
követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
M.1.1.: 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
M.1.2: 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.1. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
A szakemberek között az átfedés megengedett.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt
megelőző évben nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább
700 fm csatorna építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló referenciával, amelynek részét
képezte legalább 1 ha tározótó kialakítása.
Az alkalmassági követelményben előírtak legfeljebb 3 szerződésből igazolhatóak.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1-2.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó ellenérték 20 %-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a szerződés szerinti nettó ellenérték 1 %-a,
maximum 20 %
Jótállás: min 12 hónap, maximum 36 hónap (értékelési szempont),
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: 5%
Hibás teljesítési biztosíték: 5%
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előleg igényelhető.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint.
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Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A §.
Részszámlázás a szerződéstervezet szerint. (Nyertes ajánlattevő 4 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult.)
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
Támogatás intenzitása: 100,000000%
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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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: 14:00 (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: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
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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 a felhívás II.2.13) rovatában
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. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő
nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V.
törvény 9. §), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további
információ a KD-ban);
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése (adott esetben),
- meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
3. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók.
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
7. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
8. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
12. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti.
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Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi
határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
13. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.1. pontjában
meghatározott szakemberek és szakmai többlettapasztalatuk bemutatását (név, képzettség/végzettség, szakmai
többlettapasztalat).
14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú
vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek
minimális kártérítési összege 50.000.000, - Ft/év és 10.000.000, - Ft/káresemény.
15. Támogatás intenzitása: 100,00000%
16. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák
be.
17. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
18. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi
rendelkezések írnak elő.
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
19. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak
való megfelelést vizsgálja.
FAKSZ: dr. Kiss Máté Zsolt, lajstromszám: 01216
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Kisrécse Község Önkormányzata (1764/2022)
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: Kisrécse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15436777120
Postai cím: Szentkirály Utca 14
Város: Kisrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kisrecse.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/EKR000044822022/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/EKR000044822022/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:
Közösségi színtér felújítása
Hivatkozási szám: EKR000044822022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közösségi színtér bővítés és felújítása három részben:
1.rész Közösségi színtér épület átalakítása, felújítása (VP)
2. rész Közösségi színtér épület energetikai korszerűsítése (MFP 1.)
3. rész Közösségi színtér épület belső tereinek felújítása, villanyszerelési munkák elvégzése (MFP 2.)
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:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket: Ha valamely rész eredménytelen, úgy egyik részben sem lehet
eredményességet megállapítani, vagyis csak mindhárom rész együttes eredményessége esetén köthetők
meg a szerződések.
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Épület átalakítás, felújítás (VP)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8756 Kisrécse, Szentkirály u.14. Hrsz:133
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület átalakítása, felújítása (VP):
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VP felújítás:
- Az épület padlójának (158m2), födémjének (200m2), tetőjének (200m2), héjalásának (270m2) bontása
- Padló, födém és egyéb statikus terven lévő megerősítések (pillérek, koszorúk) építése: betonozás
(75,8m3), betonacél szerelés (7,24t), födémzsaluzás (301m2) és állványozás (215m2).
- Beltéri vakolás (353m2).
- Beltéri hidegburkolatok aljzatelőkészítése (233m2).
- Bádogosmunkák kivitelezése, bontás-építés (eresz 60m, lefolyó 20m).
- Talajnedvesség elleni szigetelés - padló és pince: (bitumenes lemez 270m2 ; utólagos fémlemez (92m)
-Kémény építése (9m) Szellőzés kiépítése, Csőszerelési munkák (24fm)
VP bővítés:
- Földmunkák (65m3) és feltöltések (27,7m3) kivitelezése.
- Alapozási munkák, betonozás (30m3).
- Nyílászáró áthidalók beépítése (52db).
- Épület bővítés falazási munkái: bontás: 20,5m3), válaszfalazás 96,5m2), zsalukő lábazat (7,5m2).
- Munkákból adódó törmelék elszállítás (23,2m3).
- Tetőszerkezet építése (270m2) és tetőfedés: cserép (385m2), ereszdeszka (65m2).
- Galéria gipszkarton szerkezeteinek építése (126m2).
- Belső acél lépcső beépítése (egyedi, 4,6m).
VP parkoló:
- Térburkolatú járda és parkoló építése (78m2), szegélyezéssel (89m).
Részletesen a műszaki-szakmai 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 Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hó 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (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: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a megvalósítás pénzügyi fedezetét részben a pályázat szerinti intenzitásban
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 támogatási szerződéssel nyújtott támogatásból, részben az önkormányzat
költségvetésében önerőként rendelkezésre álló összegből biztosítja.
II.2.1) Elnevezés:
Épület energetikai korszerűsítése (MFP 1)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8756 Kisrécse, Szentkirály u.14. Hrsz:133
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Külső (8db) és belső (19db) nyílászárók cseréi.
- Homlokzat (283m2, lábazat (29,6m2), padló és födém (408m2) hőszigetelése.
- Homlokzati (283m2) és lábazati (29,6m2) vakolás.
- Beltéri hidegburkolás (341m2).
- Új fűtési rendszer kiépítése 170 fm csővezetékkel és 15 db új radiátorral
-Új víz (130 fm) és szennyvíz (44fm) vezeték kiépítése
Részletesen a műszaki-szakmai 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 Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hó 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (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: 220
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
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Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a megvalósítás pénzügyi fedezetét a pályázat szerinti 100,000000 % intenzitásban
támogatásból biztosítja az MFP-KTF/2020. kódszámú pályázat keretében a 3079176076 iratazonosító
számú támogatási szerződés alapján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan magyarázó word formátumú dokumentumok
is kiadásra kerültek. Ezek nem töltendők, csupán a pontosabb ajánlatadást segítik elő, kérjük a kiadott
excel formátumú árazatlan költségvetés töltését.
II.2.1) Elnevezés:
Épület belső tereinek felújítása, villany. (MFP 2)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8756 Kisrécse, Szentkirály u.14. Hrsz:133
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület belső tereinek felújítása, villany. (MFP 2):
- Kiegészítő statikus szerkezetek zsaluzása (94,36m2) és ezek betonozása (8,13m3).
- Beltéri festés (745m2) és ezek előkészítő munkái, faszerkezetek felületkezelése (65m2).
- Melegburkolás (27m2), régi MFP-ből kimaradt hidegburkoláshoz kapcsolódó munkák: lábazat burkolás
(84m), felület előkészítés (103m2)
- Statikus terv szerinti acélszerkezetek elhelyezése (0,26t).
- Gépészeti és villamos munkákkal összefüggő költségtérítések.
- Villanyszerelés föld (97m árok)- és kőművesmunkái (1000m horonyvésés, javítás).
- Villanyszerelés kompletten: csőszerelés (850m), vezetékelés (5838m), lámpák (67db), szerelvények
(110db), klíma (1db), villámvédelem kialakítása.
- Riasztóberendezés kialakítása (1 készlet).
Részletesen a műszaki-szakmai 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 Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hó 15
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (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: 220
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
Ajánlatkérő a megvalósítás pénzügyi fedezetét a pályázat szerinti 100,000000 % intenzitásban
támogatásból biztosítja az MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázat keretében a 3284382714 iratazonosító
számú támogatási szerződés alapján.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1-3. részre egyezőn:
A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást nyújtó
szervezet, olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-3. részre egyezőn:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdésre hivatkozással előírja, hogy a kizáró okok szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a
bírálat során a gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevő nyilatkozatot kell benyújtani,
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amely tartalmazza 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; 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.
(vagyis 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 igazolni).
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
kapacitást nyújtó szervezetet.
A gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját. Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a (öntisztázás).
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 1-3. részre egyezően:
M/1 Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 21. § (2) b.) pontja alapján igazolja alkalmasságát
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az oklevél egyszerű
másolatban történő
benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával
igazolandó. A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fognak állni.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra
tett megajánlás igazolásakor. A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a tevékenységet,
amelyhez e kapacitásokra szüksége van. A szakember vonatkozásában valamennyi megkövetelt igazolást
be kell nyújtania ajánlatában, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő ezeket a Kbt. 76.§ ellenőrzésére
kéri be, valamint Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdésre hivatkozással előírja, hogy az alkalmassági
követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a
69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni
a bírálat során. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) valamint (11) (12) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a
kamarai nyilvántartási szám, akkor
a.) a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz
a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, és
b.) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges,
csak a nyilvántartásba vétel időpontjáról kell nyilatkozni, mivel az alkalmassági követelménynek való
megfelelést Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázis tartalmából.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles
az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. A Korm.
rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2)
bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében
az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
A Kbt. 65. § (12) bek alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt.
65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1-3. részre egyezőn:
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- egy fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság
vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklete VI /1. rész 2. pontjában meghatározott - vagy azzal egyenértékű -végzettséggel és gyakorlattal
vagy
- egy fő, érvényes a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész 2. pontja szerinti MVÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti azzal egyenértékű) vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, végzettséggel rendelkező szakemberrel (okleveles építészmérnök esetén 3
év; okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök esetén 4 év).
Mindhárom részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember bemutatható.
Amennyiben ajánlattevő ugyanazon alkalmassági követelmény igazolása körében szükségtelenül több
szakembert is bemutat, úgy Ajánlatkérő a több szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés valamint az értékelési részszempont
alátámasztásaként.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1-3. részre egyezőn:
Amennyiben Ajánlattevő a befejezés határidejét olyan okból amelyért felelős elmulasztja, Ajánlatkérőt
naponta a nettó vállalási díj 0,5 %-nak megfelelő mértékű összeg illeti meg késedelmi kötbérként.
A késedelem 30. (harmincadik) napjának eredménytelen elteltét (Ajánlattevő kötelező teljesítésének
elmaradását) követő 31. (harmincegyedik) naptól kezdődően Ajánlatkérő választása szerint, jogosult
továbbra is teljesítést követelni, vagy a Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy
a Szerződéstől elállni, valamint érvényesíteni az Ajánlattevővel szemben az Ajánlattevő teljesítésének
elmaradásából származó kárát és az igényérvényesítés költségeit.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási díj 20%-ának megfelelő mértékű
Elállás esetén Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.
Felmondás jogának gyakorlása.
Jótállás: A Kivitelezés vonatkozásában Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legalább
24 hónap jótállást (ajánlattevő megajánlásának függvényében - értékelési részszempont szerintit) köteles
vállalni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1-3. részre egyezőn:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- Támogató okirat/ Támogatási szerződés,
- Kbt. 27/A §, 135. § (1) bekezdés
- 322/2015 Korm. rendelet 30-32/A § vonatkozó rendelkezései
Ajánlatkérő tartalékkeret képzését nem köti ki.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel az Ajánlattevő Ptk 6:155. § (1)
bekezdés szerinti mértékben. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Előleg biztosítása: 5% előleg kerül biztosításra. Előleg igénybevétele esetén az előleggel a végszámlában
kell elszámolni.
Számlázás:
A teljesítés során a Vállalkozó a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) -(2) bekezdésre tekintettel
alkalmazandó (5)-(7) bekezdés szerint bocsáthat ki számlákat.
végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadásátvétel sikeres lezárását követően, a szerződéses érték fennmaradó, részszámlák alapján még ki nem
egyenlített összegéről.
Részletesen a szerződés-tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/14 (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: 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: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok
vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, - amennyiben
jogszabály azt előírja - jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni.
Kbt. 68. § és 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § vonatkozó 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:
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:
Vállalkozói díj (nettó HUF) értékelési szempont esetén:fordított arányosítás, további értékelési
részszempontok esetén: matematikai függvény két szélső érték meghatározásával
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: 1-3. részre egyezőn:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5)-(6) bekezdés a.) b.)pontra
vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt.
62. § (1) k pont kb alpont, 67. § (4) bekezdés, folyamatban lévő változás-bejegyzés, továbbá Kbt. 35. §, 65. § (7) (12)
bekezdés szerint,
továbbá szükség esetén a kapacitást nyújtó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződése vagy
előszerződését vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását csatolja. Nyilatkozni szükséges Kbt. 44. § (1)(4) bekezdéseire, csatolandó az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy aláírási
címpéldány, nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Kbt. 62. § (1) h.) -k.) és m.) pontok tekintetében (ajánlatkérő
a kizáró okok fennállását e pontok tekintetében vizsgálja), szükség esetén a Kbt. 64. § szerint szükség esetén
öntisztázás dokumentuma is csatolandó.
2. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire.
3. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül. A bírálat
elősegítése érdekében xls formátumban is kérjük csatolni, valamint Ajánlattevő által aláírt pdf formátumban is.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére).
5. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Találkozás: kivitelezés helyszínén, ideje: 2022. február 7. 10,00 óra
7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára (a szerződés hatályba lépésekor)
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által a
szerződéstervezetben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni
fog. Felelősségbiztosítás mértéke: 1. részben: 18 000 000 HUF/év és legalább 5 000 000 HUF/káresemény mértékű
építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítás 2. részben: 17 000 000 HUF/év és
legalább 5 000 000
HUF/káresemény mértékű építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítás, 3.
részben 7 000 000 HUF/év és legalább 2 000 000 HUF/káresemény mértékű építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy
azzal egyenértékű) felelősségbiztosítás.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást
az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakra.
9. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell gyártói
katalógussal.
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10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára lajstromszám: 00321
iroda@drfrohlichklara.hu 8800 Nagykanizsa, Ady u. 35/B +36 305686325
11. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, vagyis az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Számítási hiba javítása megtörténik az értékelést megelőzően.
12. Műszaki leírás/dokumentáció egységesen, mindhárom részre vonatkozóan került kibocsátásra. Az árazatlan
költségvetések részenként kerültek kibocsátásra, és részenként kérjük kitölteni és benyújtani.
Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Maglód Város Önkormányzat (1774/2022)
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: Maglód Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15730624213
Postai cím: Fő Utca 12.
Város: Maglód
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2234
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tabányi Pál
Telefon: +36 29526099
E-mail: polgarmaster.maglod@gmail.com
Fax: +36 29326219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.maglod.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/EKR000044442022/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/EKR000044442022/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:
Keretszerződés - Útépítés Maglódon
Hivatkozási szám: EKR000044442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

576

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési feladatok részletezése:
útépítési munkanemek, különösen:
Aknák, szerelvények szintre emelése
Elektromos oszlop áthelyezése, kiváltása
Talajjavító réteg készítése szemcsés anyagból 20 cm vastagságban (homokos kavics)
Járdaszegély készítése.
Közúti jelzőtábla felszerelése 2-2 pár bilinccsel, fényvisszaverős kivitelben
Táblatartó oszlop elhelyezés földmunkával, betontömbbel
kátyúzás
útalap készítés
aszfaltozás
beton áteresz építése
csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel
egyéb karbantartási úépítési feladatok
Közbeszerzés mennyisége: a keretszerződés mennyisége nettó 425 millió Ft – 30% (ajánlatkérő a
keretösszeg 30%-kal csökkentett értékéig vállal lehívási kötelezettséget a szerződés hatálya alatt).
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívással egyidejűleg
rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
425000000 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 keretszerződés keretében egymással összefüggő építési
feladatok megvalósítására kerül sor Ajánlatkérő egyedi megrendelései szerint. Az elvégzendő feladatok
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minden esetben összefüggenek, azokat külön megvalósítani nem lehet, műszaki-szakmai szempontból
a részekre bontás nem értelmezhető. Továbbá részekre bontás esetén sem várható több ajánlat az
eljárásban, mert a feladatok általánosan kerültek meghatározásra, így amelyik gazdasági szereplő el tudja
végezni az egyik feladatot, kétséget kizáróan el tudja végezni a másik/többi feladatot is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Keretszerződés - Útépítés Maglódon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Maglód
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési feladatok részletezése:
útépítési munkanemek, különösen:
Aknák, szerelvények szintre emelése
Elektromos oszlop áthelyezése, kiváltása
Talajjavító réteg készítése szemcsés anyagból 20 cm vastagságban (homokos kavics)
Járdaszegély készítése.
Közúti jelzőtábla felszerelése 2-2 pár bilinccsel, fényvisszaverős kivitelben
Táblatartó oszlop elhelyezés földmunkával, betontömbbel
kátyúzás
útalap készítés
aszfaltozás
beton áteresz építése
csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel
egyéb karbantartási úépítési feladatok
Közbeszerzés mennyisége: a keretszerződés mennyisége nettó 425 millió Ft – 30% (ajánlatkérő a
keretösszeg 30%-kal csökkentett értékéig vállal lehívási kötelezettséget a szerződés hatálya alatt).
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívással egyidejűleg
rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció 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 Jótállás többlet időtartama (az adott egyedi megrendelés esetén a kötelezően
előírt 12 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24 óra,
maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A vállalkozói díj (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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, határozott időre jön létre. Amennyiben a
határozott idő vége előtt a keretösszeg kimerül, a szerződés megszűnik (a jótállási és hibaelhárítási
kötelezettséget ez nem érinti, azok továbbra is fennmaradnak az adott jótállási időtartamon belül).
A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
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 vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének)
az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való
tudomásszerzése időpontjának megjelölésével, valamint a kizárásra okot adó cselekmény és az eset
lényeges körülményeinek leírásával - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j)
pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § bekezdése szerint az ajánlattevőnek az
ajánlatában a kizáró okok igazolásait be kell nyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében csatolni
szükséges az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerint - 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.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy tehet eleget, hogy megfelelő tartalommal kitölti az EKR-ben található
nyilatkozatmintákat.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni
a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 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 ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezetet is, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont.
Öntisztázás
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy
jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - 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
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok és az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlatában kell benyújtania a Kbt. 114/A. § rendelkezéseinek
megfelelően.
Igazolás:
P.1. Ajánlattevő csatolja be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évére
vonatkozó, az adózott eredményről szóló beszámolóját (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, továbbá Kbt. 69. § (11) bekezdés]
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P.2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatot a közbeszerzés tárgyából (út és/vagy járda
építés és/vagy felújítás) származó nettó árbevétel tekintetében.
Ha az ajánlattevő P.1 vagy P.2. 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.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az
ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (út és/vagy járda építés és/vagy felújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele eléri a vagy meghaladja a 220 000 000,- Ft-ot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három lezárt üzleti évben az
adózott eredménye egynél több alkalommal negatív.
P.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (út és/vagy járda építés és/vagy felújítás)
származó nettó árbevétele nem érte el a 220 000 000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A kizáró okok és az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlatában kell benyújtania a Kbt. 114/A. § rendelkezéseinek
megfelelően.
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 a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított
öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (teljesítésigazolással lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel
körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
23. § alapján a 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60
hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (átadás-átvétellel lezárult)
legalább 1 db referenciával, amely tartalmazott út és/vagy járda építést és/vagy felújítást.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

581

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven
(60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az
időszakra esik, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett.
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:
Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a
Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért köteles fizetni.
Egyedi megrendelések esetén, az egyedi megrendelésben meghatározott vállalkozói díj vonatkozásában:
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítése miatti késedelem: naptári naponként a nettó vállalkozói díj
(továbbiakban: vállalkozói
díj) 0,5 %-a, max 15 %.
Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó vállalkozói díj (továbbiakban:
vállalkozói díj) 15 %-át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő
jogosult elállni az egyedi megrendeléstől, vagy felmondhatja azt.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a
Jótállás: Nyertes Ajánlattevő az ajánlatában foglalt, de legalább 12 hónap jótállást vállal az egyedi
megrendelésekre.
Felek megállapodnak abban, hogy a Nyertes Ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama az átadás-átvételi
eljárás sikeres
befejezésének időpontjától számítódik.
Keretszerződés:
Meghiúsulási kötbér: a keretösszeg 10 %-a.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Alapesetben:
Végszámla: 100%
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:
Előleg: 5 %
Végszámla: 100%
Az előlegszámla összege a végszámlából kerül levonásra.
Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a hat hónapot meghaladja és egyben
ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmaz:
Előleg: 5%
1. részszámla: 15 %
2. részszámla: 25 %
3. részszámla: 25 %
4. részszámla: 15%
Végszámla: 20 %
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.
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Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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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: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
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:
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
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; jótállás: egyenes arányosítás; hibaelhárítás: Miniszterelnökség
útmutató Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén valamennyi részben az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ár: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás., Hibaelhárítás:
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint útmutató. 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 nem 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. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
12. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az
alábbi szempontoknál:
Valamennyi alkalmassági követelmény.
13. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint.
14. 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.
15. 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)
16. 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.
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17. FAKSZ
Dr. Hargittay Szabolcs
00295
18. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
19. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést (szakmai ajánlat) excel és aláírt, szkennelt .pdf
formátumban is. 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).
20. 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.
21. Felelősségbiztosítás (CAR rendszerű): 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § a vállalkozói szerződés
megkötésének feltétele: Éves kárösszege legalább: 200 000 000 Ft; a káresemény összege legalább: 100 000 000
Ft.
Az ajánlatban csatolni kell a meglévő felelősségbiztosítást, illetve a biztosító intézettől származó
szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt
felelősségbiztosítást vele megköti.
22. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart, az egyes egyedi megrendelések konkrét megvalósítási
helyszíne még nem határozható meg.
23. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az alábbi vagy
azzal egyenértékű tanúsítványokkal:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
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.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1254/2022)
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: 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: Dragojlovics Diána
Telefon: +36 302506709
E-mail: dragojlovics.diana@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001680162021/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/EKR001680162021/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
Víz
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Postai szolgáltatások
x 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:
„Automata kapuk karbantartása, javítása”
Hivatkozási szám: EKR001680162021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
keretszerződés alapján a magyarországi (közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott)
helyszíneken található automata ajtók, sorompók és automata kapuk rendszeres (éves, féléves) és eseti
karbantartási munkáinak elvégzését kívánja megrendelni 36 hónap időtartamra.
Ajánlatkérőnek a II.2.6) pontban meghatározott keretösszegre vonatkozóan nincs teljes felhasználási
kötelezettsége. Ajánlattevő nem érvényesíthet sem kártérítési, sem bármely egyéb jogcímen igényt
Ajánlatkérővel szemben amiatt, hogy Ajánlatkérő a rendelkezésére álló előirányzott keretösszeget annak
70 %-át meghaladó részében nem meríti ki.
A szolgáltatásra vonatkozó részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
93321000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét
megvizsgálta és az eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése nem ír
elő közszolgáltatók esetében indokolási kötelezettséget.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Automata kapuk karbantartása, javítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50700000-2

További tárgyak:

79993000-1
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Kiegészítő szójegyzék

50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Budapest, Székesfehérvár, Szolnok, Cegléd, Győr, Esztergom, Komárom,
Győr, Hegyeshalom, Mende, Hatvan, Érd, Debrecen, Karcag, Nyíregyháza, Kék, Záhony, Fényeslitke,
Püspökladány, Nagykanizsa, Pécs, Dombóvár, Magyarbóly, Fonyód, Miskolc, Békéscsaba, Szeged,
Kiskunhalas, Kecskemét, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg, Celldömölk, Tapolca, Keszthely, Sárvár,
Alsóörs.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
keretszerződés alapján a Magyarország szerte elhelyezkedő helyszíneken található automata ajtók,
sorompók és automata kapuk rendszeres (éves, féléves) és eseti karbantartási munkáinak elvégzését
kívánja megrendelni 36 hónap időtartamra az alábbi tervezett mennyiségek tekintetében:
- 146 db automata ajtó,
- 9 db sorompó és
- 266 db automata kapu.
(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 1.1. M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben
előírton felüli releváns szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap)
(szakember_1) 10
2 1.2. M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns
szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) (szakember_2) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár: (Folytatás: II.2.13) pontban) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 93321000 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
Ár kritérium: Igen
Megnevezés
2.1. Automata kapu és automata ajtó tervszerű, ütemezett karbantartás díja összesen (nettó Ft/ év) (2-b
melléklet Összesítő fül B 5 cella)
Súlyszám / Jelentőség: 30
Megnevezés
2.2. Eseti javítás munkaóra díja (rezsióradíj)* (nettó Ft/óra)
Súlyszám / Jelentőség: 30
Megnevezés
2.3. A Műszaki leírás (Alkatrész lista) 2-c mellékletében szereplő részegységek „Ár összesen” értéke (D44
cella, nettó Ft)
Súlyszám / Jelentőség: 20
Minőségi szempont (szakember többlettapasztalata)
Az értékelési szempont meghatározása során az M/2. a) alkalmassági feltétel teljesítéséhez bemutatni
kívánt szakemberek (alkalmassági feltételben előírton felüli) többlettapasztalalatát kell feltüntetni
hónapban megadva. Ajánlattevőnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe
venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. Ajánlatkérő az értékelés során az alkalmassági
követelményként előírt szakmai gyakorlati időt nem veszi figyelembe, azt nem értékeli. AZ
ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES SZAKMAI
TAPASZTALATOT A FELOLVASÓLAPON NEM KELL SZEREPELTETNI! Amennyiben a megajánlott szakember
többlettapasztalata meghaladja a 36 hónapot, a felolvasólapon akkor is a 36 hónapot kérjük feltüntetni.
Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az 1. értékelési részszempont alszempontjaihoz alkalmassági
követelmény is kapcsolódik, az ezen értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására benyújtott
szakmai önéletrajzok nem képezik a szakmai ajánlat részét.
A 2. értékelési részszempont Eseti javítás munkaóra díja (rezsióradíj)* alszempontja tekintetében
*megajánlásra kerülő rezsióradíjnak tartalmaznia kell egy hibaelhárítás, eseti javítás során jelentkező, -az
általános forgalmi adó kivételével számított- minden a szerződés teljesítése kapcsán felmerült költséget,
különös tekintettel a kiszállási díjra és a kilométer költségekre vonatkozóan. Az eseti javítások rezsióradíja
alkatrész költséget nem tartalmaz. Amennyiben az eseti javítás során alkalmazott rezsióradíja nem fedezi
Vállalkozó költségeit, az ebből eredő pluszköltség, kiadás stb. nem hárítható át Megrendelőre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alatt áll, figyelemmel a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, valamint 64. §-ára is. Ajánlatkérő felhívja továbbá
a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni. A kizáró okokkal kapcsolatban irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet I. és III. fejezete.
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Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 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]:
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 ELŐZETES IGAZOLÁSI MÓD: - A Kbt. 114. § (2) bekezdése
alapján az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni /EKR űrlap/.
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65 . § (6), (7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67. §
(3) bekezdésre. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, abban esetben az ajánlatban
meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának hivatkozásával
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek való megfelelés érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az Ajánlattevő arra vonatkozóan
is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági
követelmények igazolására. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan- szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat.
- M.2).: a) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a teljesítésben résztvevő szakemberek (min. 2 fő)
saját kezűleg aláírt önéletrajzait, amelyekből az előírt szakmai tapasztalat megléte és a szakembereknek
az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat
időtartamát minimum év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők
csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe
UTÓLAGOS IGAZOLÁSI MÓD: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti felhívása esetén az
Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek az ajánlathoz
a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az ajánlatában tett
nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat:
• M.1).: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és
a 23. § szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban teljesített,
de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat
M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését
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és címét, a szolgáltatás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési
és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), a szerződést kötő másik fél nevében
információt adni képes természetes személy nevét és e-mail címét és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó
a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben
milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 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. A fentiekre
tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés
ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell
megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
.
Folytatás: az alkalmassági minimumkövetelménynél.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az igazolási módok
felsorolása és rövid leírása pont folytatása:
Az M.2. b) pontjában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember (szervezet) megnevezése, végzettség ismertetése. Ajánlattevő csatolja annak a
szakembernek a bemutatását, akit be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:
1. Csatolni kell a szakember megnevezését és bemutatását (végzettségét) tartalmazó EKR nyilatkozatot
(amennyiben ajánlatához nem került előzetesen benyújtásra).
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény
megnevezése
- A szakember neve
- Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
- Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
2. csatolni kell az ajánlathoz 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerint
a teljesítésben résztvevő, általa megajánlott szakember végzettségét (villamosmérnök) tanúsító oklevél
másolatát.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(7) és (9) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelménynek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az EEKD nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a Rendelet 7.§
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
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igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az
Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra,
igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmaz.
Alkalmassági minimumkövetelmények:
M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben (36 hónap) befejezett és szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyából (Automata kapuk
karbantartása és/vagy javítása, vagy motoros működtetésű kapuk és/vagy sorompók karbantartása és/
vagy javítása) származó, összesen legalább nettó 40.000.000,- Ft értékű referenciával.
Ajánlattevő az M1) alkalmassági minimumkövetelményt minimum egy, maximum 6 (hat) referencia
munkával (szerződéssel) teljesítheti.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként minimum 2 év (24 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkeznek
automata kapuk, ajtók vagy motoros működtetésű kapuk és/vagy sorompók karbantartása és/vagy
javítása tárgyban;
b) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel.
A szakemberek között átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
1) Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan késedelembe esik a teljesítés határidejét
illetően, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére A késedelmi kötbér mértéke a
késedelem minden megkezdett naptári napja után a Kötbéralap 1%-a, de legfeljebb a Kötbéralap 20%-a.
2) Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, a Megrendelő minden esetben kijavítást
kér. A hibás teljesítés esetében felszámításra kerülő kötbér mértéke megegyezik a késedelmes teljesítésre
megállapított kötbér
maximált mértékékével.
3) Meghiúsulási kötbér: a szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén (nem
teljesítés esetén) a Vállalkozó által megfizetendő kötbér mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a
teljesítésre kitűzött póthatáridő
eredménytelen leteltének napján válik esedékessé. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható
be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg. A kötbér alapja (a továbbiakban Kötbéralap) a
szerződésszegéssel érintett Eseti
Megrendelésre vonatkozó nettó ellenérték (Vállalkozói díj).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: a Vállalkozó az általa, illetve a közreműködője által elvégzett munkára és a beépített anyagokra 12
hónap jótállást vállal.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Nem biztosított.
Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (1) bek. szerint. Eseti Megrendelésenként 1 db számla benyújtására jogosult
a Vállalkozó. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), fizetés átutalással, 30 napos határidővel. Elszámolás és
ajánlattétel pénzneme: HUF
Részletesen a szerződéstervezetben.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes közös ajánlattevő(k)től
nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását ,így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem
alkalmazandóak.
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:
Fizetési feltételek: Kbt.135.§ (1) bek, (5), (6); Ptk.6:130.§(1)-(2), 6:155.§. Ajánlatkérő fizetési biztosítékot nem
ad, a szerződésben nem rögzített egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek szintén nem terhelik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlákra vonatkozó
rendelkezésre.
Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett
naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő –
mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult.
A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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
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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: 2022/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt.
68. § (1)-(4) és (6) bekezdése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
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VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Folyt.: VI.3.9) További információknál.
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. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus
úton, az EKR-ben történik.
3. A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerében érhetők el.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton.
Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1)
bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat.
12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
13. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
14. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kiegészítő tájékoztatás kérést az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben
köteles Ajánlatkérő megadni.
15. A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn.
Gazdasági szereplő nyilatkozni köteles, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv.-ek teljesülnek, a részletes adatokat
nem köteles megadni. A gazd. szereplő a részletes adatokat tartalmazó, az előírt alk. köv.-ek tekintetében az előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatban, azaz az előírtnál korábban benyújtott igazolásokkal kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bek. irányadó.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
16. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot. A részletes árajánlat táblázatot
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésére bocsátja, további információ Közbeszerzési
dokumentumokban.
17. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: Közbeszerzési dokumentum):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
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- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is);
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti §
szerinti dokumentumok;
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról;
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint;
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (ezen szervezetre vonatkozó dokumentumokkal);
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelésről
- részletes árajánlat,
- alkatrészek listája,
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- értékelési szempont szerint bemutatott szakemberről szóló nyilatkozat,
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okirat
18. AK a Kbt. 131. § (4) bek. értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is.
19. AK az M/1, M/2, pontban foglalt feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg.
20. Ajánlatkérő meghatározott keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
21. Mennyiségi eltérés: Keretösszeg tartalmazza a 30%-os mennyiségbeli eltérést is. Megrendelő a keretösszeg
mennyiségbeli eltéréssel érintett összegének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal.
Megrendelő a mennyiségbeli eltérés részbeni, vagy egészbeni felhasználására Vállalkozó felé történő külön jelzés
nélkül, a keretszerződésben meghatározott eseti megrendelés(ek) leadásával jogosult.
22. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
23. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, Ajánlatkérő a rendszer működésével,
használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
VI.3.6) pont folytatása:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1.1. sz. alszempont: M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli
releváns szakmai többlettapasztalata (szakember_1) (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap),
súlyszám: 10, értékelési módszer: egyenes arányosítás
1.2. sz. alszempont: M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli
releváns szakmai többlettapasztalata (szakember_2) (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) ,
súlyszám: 10, értékelési módszer: egyenes arányosítás
2.1. sz. alszempont: Automata kapu és automata ajtó tervszerű, ütemezett karbantartás díja összesen (nettó Ft/
év) , súlyszám: 30, értékelési módszer: fordított arányosítás
2.2. sz. alszempont: Eseti javítás munkaóra díja (rezsióradíj)* (nettó Ft/óra) , súlyszám: 30, értékelési módszer:
fordított arányosítás
2.3. sz. alszempont: A Műszaki leírás (Alkatrész lista) 2/c. mellékletében szereplő részegységek „Ár összesen” értéke
(táblázat D44 cella, nettó Ft), súlyszám: 20, értékelési módszer: fordított arányosítás
Az értékelés és a pontszámítás módszerét részletesen a KD tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (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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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (1696/2022)
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: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
Telefon: +36 46512700
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.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/EKR001488292021/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/EKR001488292021/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: önkormányzati feladatok ellátása
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:
Kabar utcai lakások bontása
Hivatkozási szám: EKR001488292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Épületbontási feladatok ellátása a kiadott műszaki dokumentáció szerint megjelölt ingatlanok
vonatkozásában.
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 épületbontási munkálatok részekre nem bonthatók, mert
az elvégzendő feladatok funkcionálisan egy egységet képeznek. A bontási munkálatok egy ütemben
történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő, szűkös és egymást
átfedő munkaterületek, illetőleg a korlátozott megközelítési lehetőség nem teszi lehetővé az egyes
részfeladatok külön történő kivitelezését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kabar utcai lakások bontása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3533 Miskolc, Kabar utca 42;44;46;48;50;52;54;56 (hrsz. 23511/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épületek bontási munkálatainak elvégzése az alábbi bontási lista szerint:
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S.sz. Utca Házszám Emelet Ajtó Alapterület m2_1 Bontás elvégezve Megjegyzés Lakott (IGEN/NEM)
az árazatlan költségvetéshez
1. Kabar 42 FS 1 50,00 igen 2020.09.21. Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
2. Kabar 42 FS 2 37,00 igen 2020.09.21. Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
3. Kabar 42 FS 3 42,00 igen 2020.09.21. Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
4. Kabar 42 FS 4 45,00 igen 2020.09.21. Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
5. Kabar 44 FS 1 61,00 Nem
6. Kabar 44 FS 2 46,00 Igen
7. Kabar 44 FS 3 48,00 Nem
8. Kabar 44 FS 4 48,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
9. Kabar 44 FS 5 46,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
10. Kabar 44 FS 6 61,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
11. Kabar 46 FS 1 59,00 Nem
12. Kabar 46 FS 2 46,00 Igen
13. Kabar 46 FS 3 48,00 Igen
14. Kabar 46 FS 4 48,00 Nem
15. Kabar 46 FS 5 46,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
16. Kabar 46 FS 6 61,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
17. Kabar 48 FS 1 61,00 Igen
18. Kabar 48 FS 3 50,00 Igen
19. Kabar 48 FS 4 48,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv.
A tartósszerkezet egy része nincs elbontva.
Lakott ingatlan mellette. NR
20. Kabar 48 FS 5 45,00 igen Betonaljzatok és járdák bontás nincs elv. NR
Karakterkorlátozás miatt folytatódik 21. -es sorszámmal a II.2.13) További információ: pontban.
A munkaterület átadása folyamatos, a lakásokban bérlők élnek, melyet a fenti táblázatban jelöltünk.
A projekt keretében szociális bérlakásokat újít fel az ajánlatkérő, amelyek műszaki átadás-átvétele
folyamatos. A Kabar utcáról a felújított lakásokba kívánjuk költöztetni a lakókat, ezért a bontás ütemezése
függ az Ajánlatkérő által felújítás alatt álló 32 db bérlakás kivitelezésének előrehaladásától.
A bontási területet (7917 m2 alapterületű ingatlan hrsz.:23511/2), a Szabályozási tervben rögzített (Lk
611953) és a bontásokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell rendezni.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tervezett bontási munkáinak költségvetésében kiírt tetőhéjazat (azbeszt
hullámpala) veszélyes hulladéknak minősül, mely tételben szereplő anyag ártalmatlanítási költsége és
ezen tevékenység hiteles bizonylatolása a Vállalkozó feladata.
Az árazatlan költségvetés minden érintett épület költségvetésében, a vonatkozó „K” – tételben szerepel a
fenti épületszerkezet igazolt hulladéklerakóba történő elszállításának költésége is.
A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében a bontás engedély nélkül végezhető építési tevékenység, a
jelzett ingatlan nem tartozik a miskolci Vasgyár kolónia – Karakter védelem alatt álló területéhez sem.
(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./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre
vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt) 10
2 3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (statikai feladatokra vonatkozó szakmai
tapasztalat 0-5 db projekt) 10
3 4./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületvillamossági feladatokra vonatkozó
szakmai tapasztalat 0-5 db projekt) 10
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001
II.2.13) További információ
S.sz. Utca Házszám Emelet Ajtó Alapterület m2_1 Bontás elvégezve Megjegyzés Lakott (IGEN/NEM)
21. Kabar 48 FS 6 61,00 Nem
22. Kabar 50 FS 1 61,00 Nem
23. Kabar 50 FS 2 45,00 Igen
24. Kabar 50 FS 3 49,00 Nem
25. Kabar 50 FS 4 49,00 Nem
26. Kabar 50 FS 5 46,00 Igen
27. Kabar 50 FS 6 61,00 Igen
28. Kabar 52 FS 1 61,00 Igen
29. Kabar 52 FS 2 46,00 Nem
30. Kabar 52 FS 3 49,00 Nem
31. Kabar 52 FS 4 49,00 Nem
32. Kabar 52 FS 5 45,00 Nem
33. Kabar 52 FS 6 60,00 Igen
34. Kabar 54 FS 1 46,00 igen 2020.10.10. Betonaljzatok és járdák
bontás nincs elv. NR
35. Kabar 54 FS 2 47,00 igen 2020.10.10. Betonaljzatok és járdák
bontás nincs elv. NR
36. Kabar 54 FS 3 44,00 igen 2020.10.10. Betonaljzatok és járdák
bontás nincs elv. NR
37. Kabar 56 FS 1 37,00 Igen
38. Kabar 56 FS 2 37,00 Nem
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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 kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és
m) pontjaiban leírt feltételek valamelyike megvalósul.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt 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. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok 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 szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjában foglalt
kizárási okra.
Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
ELŐZETES IGAZOLÁS: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó,
ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint
kell a részletes adatokat megadnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben
– a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani. Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő
ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények,
valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok alapján. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg
alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia és a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok adatait csak a kizáró okok vonatkozásában kell
ellenőriznie.
UTÓLAGOS IGAZOLÁS: a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások
benyújtására. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában
ellenőrzi a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

605

vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és
elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag
azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások
benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha
a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
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
feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell
adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját
év /hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen (egy vagy több szerződésből
származó), szerződésszerűen teljesített és legalább 200 m2 hasznos alapterületre vonatkozó épület/
építmény bontására vonatkozó referencia munkákkal.
Az alkalmassági előírás legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az
alkalmasság igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az M1 alkalmassági követelményét a minősített ajánlattevők jegyzékénél 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:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték: vállalkozói díj áfa nélkül számított 5% -a;
Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 1%/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni
a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a véghatáridő és tényleges teljesítési időpont
(műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. A késedelmi kötbér mértéke összesen
legfeljebb a fenti kötbér alap max 20%-a;
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25%-a,
Jótállás: 1 év időtartamig teljes jótállást vállal valamennyi jelen szerződés alapján elvégzett munka
vonatkozásában.
Részletesebb ismertetéseket a szerződés-tervezet tartalmazza, a %-os meghatározások nettó vállalkozói
díjra értendők.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §, illetőleg
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§-i szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1)
bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a
kifizetések pénzneme forint.
Megrendelő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30.§ (1) bekezdés alapján 10%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a jelen szerződésben foglalt
teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget legkésőbb
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni, a vállalkozó által benyújtott
előlegbekérő alapján 8 naptári napon belül fizet meg Vállalkozónak.
Vállalkozó a kapott előleggel a végszámlában számol el. A Kbt. 135.§ (8) bekezdés szerinti kötelező
mértéken felüli előleg igénylését Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.
Számlázás: ajánlatkérő 1 résszámlát és 1 végszámlát [50%-100% készültségnél] jogosult kiállítani a
szerződés teljesítése során, azaz összesen 2 számlát jogosult kiállítani. A vállalkozói díj kifizetésére
minden esetben a Megrendelő által elfogadott és írásban igazolt teljesítést követően kerül sor. A teljesítés
igazolására szakaszonként, az érintett ingatlanok bontási munkáinak maradéktalan, Megrendelő által
ellenőrzött elvégzése esetén kerül sor. A teljes bontási munka szerződésszerű elvégzését követően kerül
sor a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra. A végszámla kiállításának feltételét képező végső
teljesítésigazolás kiállítására a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor. A Vállalkozó a számla
kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles a számlát a Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 30 napos fizetési határidő kezdete a számla
kézhezvételének napja. Számlázás részletes ismertetését a szerződés-tervezet tartalmazza.
Utófinanszírozás: A számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a TOP-6.7.1-16MI1-2017-00001 sz. projektre vonatkozó Támogatási Szerződésben meghatározott szabályok szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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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: 2022/02/17 (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
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: EKR rendszerben: Az ajánlatnak az
ajánlattételi felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.
§-a alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen eljárás a
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az AK támogatásra irányuló igényeket (pályázatokat)
nyújtott be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésekben
szereplő támogatási összegek megemelése vonatkozásában AK-nek költségátcsoportosításra vonatkozó
szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (belső átcsoportosítás). A Kbt. 53 § (6) bek. alapján
a támogatásra irányuló szerződésmódosításra vonatkozó igény, igények el nem fogadása, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy
teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempont: arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére
való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 pontja.
2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].
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6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4)
bekezdés].
7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik.
Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított
arányosítás, a 2.; 3.; és 4. értékelési szempont esetében arányosítás módszerével történik. További információk a
Dokumentációban találhatók.
8./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó
szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.
10./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint
a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az
ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben,
vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
12./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására szakmai ajánlatot és a szakember sajátkezűleg aláírt
szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát is be kell nyújtani!
13./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését
követő 10. napot követően.
14./ Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az AK támogatásra irányuló igényeket
(pályázatokat) nyújtott be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésekben
szereplő támogatási összegek megemelése vonatkozásában AK-nek költségátcsoportosításra vonatkozó
szerződésmódosításra irányuló igényeket kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló
szerződésmódosításra vonatkozó igény, igények 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 Támogatási Szerződés
módosításának elfogadása.
15./ AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a 322/2015.(X.30) Kr. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb
a munkaterület átadásának napjára legalább 25.000.000,- HUF/káresemény és legalább 50.000.000,- HUF/év
mértékű építési szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel
kapcsolatos többletköltségekre.
16./ Vállalkozó 1 év időtartamig teljes jótállást vállal valamennyi elvégzett munka vonatkozásában minden
Megrendelővel szemben a jelen szerződés alapján elvégzett munkákért. Amennyiben a jogszabály 1 évet
meghaladó jótállási kötelezettséget ír elő, akkor a Vállalkozó jótállási kötelezettségére a jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
17./ Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet kikötni.
18./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1365/2022)
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: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valaska Szabolcs
Telefon: +36 305258605
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mert.mvm.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/EKR000038142022/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/EKR000038142022/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
x 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:
02/2022 Szénporcsatornák cseréje
Hivatkozási szám: EKR000038142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

612

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50530000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az MVM Mátra Energia ZRt. IV. blokkján 2 db. tüzelőkör szénporcsatorna elemeinek gyártása, bontása,
beépítése.
A részletes műszaki specifikáció a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel
megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen
megállapításra került, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás megrendelés mennyiségi és minőségi
követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági, valamint szakmai
észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
02/2022 Szénporcsatornák cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3271 Visonta, Erőmű út 11.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MVM Mátra Energia ZRt. IV. blokkján 2 db. tüzelőkör szénporcsatorna elemeinek gyártása, bontása,
beépítése.
- Szénporvezeték és a kiírás szerinti egyéb szerkezeti elemek legyártása a mellékelt dokumentáció alapján
(a teljes mennyiség súlya ~24 tonna)
- Régi – átalakításra kerülő szerkezeti elemek lebontása, a kibontott elemek állapotfelmérése a műszaki
ellenőrrel közösen, még felhasználható idomok kivágása, átadása a Mátra részére, a nem felhasználható
anyagok hulladéktelepre szállítása (~20 tonna)
- Legyártott elemek helyszínre szállítása, beépítése (~24 tonna)
- Lebontott, maradó elemek helyreállítása (1-2 tonna)
- A kazán fal (szénporégő) és az elzáró súberek közötti maradó szénporvezeték elemek javítása (1-2 tonna)
- Beépített szerkezeti elemek üzembehelyezése, átadása
- Átadási dokumentáció készítése
(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 mindösszesen (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: 5 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: 1> / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni
a részvételre jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja
szerinti kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a (közös) részvételre
jelentkezőt, 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: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése
nyomán az ajánlattevónek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Részvételre jelentkezőnek 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 (EEKD) 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
– EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkéró által a kizáró okok igazolása tekintetében megkóvetelt
információkat. Az EEKD-ban 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 a részvételre jelentkező 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. Részvételre
jelentkező nek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban
lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat esetén is). 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. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az 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 részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők
képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkezőnek a 114. §. (2) bekezdés alapján egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy
megfelel az M1. pontban foglaltaknak.
Ajánlatkérő külön felhívására az alábbi módon kell igazolni az alkalmasságát.
M.1. Részvételre jelentkező ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 év során befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
legjelentősebb teljesítéseire vonatkozó referenciáit az alábbiak szerint.
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Részvételre jelentkező (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet)
referencia nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással igazolhatja
alkalmasságát. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő
adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét; a teljesítés idejét – teljesítés kezdete és
vége- (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdő és befejezési dátum megadásával); a teljesítés
mennyiségét ( amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek történő
megfelelőség); teljesítés tárgyát, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e; a saját teljesítés arányát. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre
jelentkezők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Részvételre jelentkező az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt.
65. § (7), bekezdésében (11) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
M2-M3: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ának (1) bekezdés c) és g) pontja szerint a részvételre
jelentkező csatolja kell a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított
(vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt,
vagy (amennyiben a gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége a
tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni) a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett
egyenértékű intézkedéseknek a leírását, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (11), a
67. § (3), a 69. § (11) és a 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása esetén a ajánlatnak tartalmaznia kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és amely bemutatja, a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet milyen módon vesz részt a teljesítésben annak érdekében, hogy az általa
igazolt alkalmasság a szerződés teljesítése alatt biztosított legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72
hónapon) belül megkezdett legalább 1 db, egyenként minimum 15 tonna súlyú acélszerkezet gyártására
és helyszíni szereléssel történő cseréje vonatkozó szerződésszerű teljesítésről szóló referenciaigazolással.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a tevékenységére vonatkozó ISO 9001 és ISO
14001, vagy azokkal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetését igazoló, független szervezet
által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó) érvényes
tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a
leírásával.
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a tevékenységére vonatkozóan MSZ EN
3834-2, vagy azzal egyenértékű, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unióban bejegyzett
szervezettől származó) érvényes üzemalkalmassági tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott környezetvédelmi
szempontok biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával.
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, hibás teljesítési kötbér.
A szerződés fenti biztosítékaira vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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Nyertes ajánlattevőnek minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, illetve Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadóak.
A számlázás és kifizetés pénzneme forint.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
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)
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
x 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
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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)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2022/03/07 (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: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: Az ajánlatok az EKR rendszerben kerülnek felbontásra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A rendszer az ajánlattételi határidő leteltét
követő két óra múlva elvégzi a részvételi jelentkezések bontását, és a részvételre jelentkezők által
benyújtott felolvasólapokat elérhetővé teszi ajánlattevők számára. Bontásra jogosultak a Kbt. 68. § -ban
meghatározottak.
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
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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
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 136343679 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen
közbeszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre
történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a beszerzés tárgyát
képező szolgáltatás megrendelés mennyiségi és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem
egyeztethető össze a gazdasági, valamint szakmai észszerűséggel.
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az
EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki,
illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben (részenként) meg kell
jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót
kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat. Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja
megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
5. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre. A
részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
6. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
7. Közös részvételi jelentkezésesetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. §
(2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
12. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében
meghatározott kivételektől eltekintve– kizárólag az EKR-en keresztül történik.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

619

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR működtetését
a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft végzi. A rendszer működésével,
használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy – a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem
igazolta alkalmasságát – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén
– a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján
számítja át Magyar Forintra.
16. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi
jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát.
17. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként
Valaska Szabolcs lajstromszám 00486.
Majoros Erika Katalin lajstromszám 00485
Dr. Urbán Zsuzsanna lajstromszám 00246 vesz részt
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/28 10:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata (1628/2022)
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: Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729710211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Nagyigmánd
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2942
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajduné Farkas Erika
Telefon: +36 34556490
E-mail: polgarmester@nagyigmand.hu
Fax: +36 34556499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyigmand.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/EKR001653812021/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/EKR001653812021/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:
Nagyigmánd, a Concó patak feletti híd átépítése
Hivatkozási szám: EKR001653812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221111-3
IA13-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Nagyigmánd, Bercsényi utcai, Concó patak feletti vasbeton szerkezetű meglévő
kétnyílású hidat elbontására és helyette új szélesebb,nagyobb nyílású hídszerkezetű közúti híd építésére.
Az építendő hídszerkezet jellemzői:
Keresztezés szelvénye: 11+071.32
Áthidalt akadály: Concó-patak
Mederfenék szintje: +120.50mBf
Mederfenék esése: 0.9‰
Átvezetett út: Bercsényi Miklós utca
Csatlakozó útkorona szélesség: 8.65m
Csatlakozó útburkolat szélesség: 1.55m járda+4.80m forgalmi sáv+2.30m járda
Keresztezési szög: 65°
Pályaszint: +124.44mBf
Mértékadó alsó él: +123.65mBf
Keresztesés: egyoldali jobbra: 2.50%
Hosszesés: 0.5%
Vízszintes vonalvezetése: hídon egyenes
Magassági vonalvezetése: egyenes
Szabad nyílások: 11.00m
Támaszközök: 11.66m
Felszerkezet hossza: 12.32 m
Szegély hossza: 17.32m
Híd szélessége: 9.54m
Híd keresztmetszete: 1.55+4.80+2.30=8.65m
Alapozás: kútalapozás
Felszerkezet: 30cm el.gy. Hídgerenda+20cm mon. vb. lemez, 2rtg. mBL szigetelés+3.5cm AC11 védőréteg
Híd teherbírás: „A” (e-UT 07.00.21:2011)
II.1.5) Becsült érték:
69483085 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
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Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egyetlen egységet képező létesítmény
megvalósítására irányul, egyes elemeinek szétválasztása műszakilag nem értelmezhető, így gazdaságilag
sem megvalósítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nagyigmánd, a Concó patak feletti híd átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45221111-3

További tárgyak:

45233220-7

Kiegészítő szójegyzék
IA13-5

45442300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, Nagyigmánd, Bercsényi utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MENNYISÉGEK:
ÁLTALÁNOS TÉTELEK
Tervezői művezetés: 96 óra
Aktuális e-közmű nyilatkozat beszerzése: 5 db
Közműfeltárás, kutatóárok-ásás: 7,5 m3
Közmű védelembe helyezése: 88,0 m
Közműkiváltás tervezése: 2 db
Közműkiváltás: 88,0 m
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek.
Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4): 45,9 m3
Homokos kavics Ckt-4 alatt: 66,2 m3
Alaprétegként építhető bitumenes kötőanyagúpályaszerkezeti rétegek.
AC 22 alap: 13,9 m3
Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek.
AC 11 kötő: 3,6 m3
AC 22 kötő (mF): 15,5 m3
Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek.
AC 8 kopó: 9,4 m3
KÖZÚTI VISSZATaRTÓ RENDSZEREK, ÚTTARTOZÉKOK
Kivehető Poller oszlop: 8,0 db
VÍZÉPÍTÉS
Árok, folyóka:
Árok burkolása terméskővel: 57,1 m2
Mederburkolás kőszórással: 97,2 m2
Mederburkolás terméskővel: 279,5 m2
Burkolatlezáró fog alaptesttel: 10,1 m3
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HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS.
Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák:
Alaptest bontása: 10,1 m3
Hídfő, szárnyfal, pillér bontása: 25,8 m3
Háttöltés , előtöltés, töltéslezáró kúp bontása: 86,3 m3
Vasbeton pályalemez bontása: 14,6 m3
Aszfalt burkolat marása hídon: 1,6 m3
Hídkorlát bontása: 82,5 kg
Beton hídkorlát bontása: 0,2 m3
Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés .
Föld kitermelés víz alól: 9,8 m3
Földvisszatöltés és tömörítés: 38,1 m3
Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 224,2 m3
ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Vízfolyás félkeresztmetszetre szűkítés: 100 m3
MÉLYALAPOZÁS
Kútalap készítése: 42,3 m3
FELMENŐ SZERKEZET.
Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 27,8 m3
FELSZERKEZET
Előregyártott, feszített vasbeton panel, 30 cm magas: 139,2 m
Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek:
Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 24,9 m3
Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 30,0 m3
Vasbeton kiegyenlítő lemez: 6,7 m3
ACÉLSZRKEZETEK GYÁRTÁSA, SZELERÉSE BEÉPÍTÉSE KORRÓZIÓVÉDELEMMEL
Acél hídkorlát gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme: 60,3 m2
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Szigetelés és védelme.
Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL): 123,3 m2
Szigetelést védő réteg hengerelt aszfaltból: 2,1 m3
Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel: 2,6 m3
Dilatációs szerkezetek.
Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel: 21,2 m
Visszatartó rendszerek és egyéb tartozékok.
Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 1855,0 kg
Egyéb tartozékok.
Előregyártott vizsgáló lépcső: 2,16m
Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények: 50kg
Betonfelület védelmi rendszerek.
Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 55,4 m2
Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 66,1 m2
Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 83,1 m2
Szivárgók, vízelvezetés.
Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel: 15,5 m
Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel): 20 m
Víznyelő akna: 2 db
PVC200 kivezetés az árokba: 6 m
Geodéziai jelek, pontok.
Mérőpont hídon és pilléren: 6 db
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Magassági alappont hídhoz: 1db
Támfal.
Betonborda rézsű megtámasztására: 1,14 m3
(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 korlátoszlopok és korlátelemek korrózióvédelme 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A kért ellenszolgáltatás összege áfa nélkül, Ft. / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 69483085 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: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés az alábbi esetekben hosszabbítható meg:
-vis maior bekövetkezte esetén
- a munkálatoknak -a Vállalkozónak fel nem róható okból történő- a Megrendelő általi késleltetése,
akadályozása esetén
- esetleges hatósági engedélyezési eljárás elhúzódása a vállalkozó hatókörén kívül eső okok miatt
- előre nem látható helyszíni körülmények bekövetkezte esetén, különös tekintettel a következőkre:
időjárási anomáliák, régészeti leletek vagy robbanószerek felbukkanása,
- a vállalkozó hatókörén kívül eső, a teljesítést akadályozó egyéb körülmények esetén, különös tekintettel a
pandémiás helyzet súlyosbodására,
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
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bármely
kizáró ok hatálya alá esik. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőket és alvállalkozókat, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők az eljárásban a maguk, valamint a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóik továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
előírt kizáró okok alóli mentességét a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló, 321/2015.
sz. (X.30.) Kormányrendelet 17.§-a (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kötelesek igazolni. Ennek
megfelelőn az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan az alábbiak szerint kell a részletes adatokat megadni: - az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza, vagy, ha a gazdasági szereplőnek nincs
a ezen törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági
követelménynek megfelel. Ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásából ellenőrzi
ezen alkalmassági feltétel teljesülését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt jelen eljárásban nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A 321/2015 Korm.(X.30.) 21.§ (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak szerint az eljárásban a műszaki illetve szakmai alkalmasságot az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben sikeresen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetésével kell igazolni. E vonatkozásban ajánlatkérő előírja a szerződést kötő másik fél által adott,
a 321/2015 Korm.(X.30.) rendelet 22.§ (3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását az ajánlati felhívás
közzétételétől visszafelé számított öt évben sikeresen teljesített olyan hídépítési referenciáról, amely
megfelel az alkalmassági minimumkövetelményekben előírtaknak. Az igazolásban meg kell adni a
következőket: a teljesített építési szerződés tárgyát, az épített híd következő jellemzőit: felszerkezet
hossza, a híd szélessége, legnagyobb szabad nyílás hossza, a híd teherbírási osztálya, valamint a teljesítés
idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Tekintettel az építendő hídszerkezet II.1.4 pontban
meghatározott jellemzőire, alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben az elmúlt öt
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évből nem rendelkezik legalább egy olyan híd megépítésének referenciájával mely megfelel az alábbi
követelményeknek:
- áthidalt legnagyobb szabad nyílás: min. 8m
- híd felszerkezet hossza: min. 9 m
- hídszélesség: min. 6 m
- teherbírási osztály: "B"
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:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő 60 hónapos jótállási időszakot és arra jótállási biztosíték nyújtási
kötelezettséget ír elő (Ptk. 6:171.§-6:173.§). A jótállási biztosíték mértéke szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 3 (három) százaléka. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134.§ (6) bekezdése a)
pontjában foglalt módok valamelyikén kell rendelkezésre bocsátani a jótállás kezdő időpontjáig. A jótállás
kezdő időpontja a szerződés teljesítésének napja. A teljesítés-igazolás Ajánlatkérő általi kiadásának
feltétele a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. A biztosítéknak a jótállási időszak utolsó napjáig
kell érvényben maradnia. Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő túllépése esetén a szerződés áfa nélkül
számított ellenértékének 0,5%-a naponta. A késedelmi kötbér összegének felső határa a szerződés áfa
nélkül számított ellenértékének 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről 2015. évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről 2007. évi CXXVII. tv.
(Áfa) 142. § rendelkezései 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének
részletes szabályairól 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Az
Ajánlatkérő a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékének 10 %-át kitevő előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja. A szerződés ellenértékének kifizetése 4 rész- és egy végszámla
útján történik. A részszámlák akkor nyújthatók be, amikor az aktuális műszaki teljesítés pénzügyi
ellenértéke elérte a szerződéses ár 15 - 20 - 20 - 25 százalékát. A szerződés ellenértékének 20%-át
kitevő végszámlát a teljesítést követően lehet benyújtani. Az ajánlatkérő által fizetett előleg teljes
összege a végszámlából kerül levonásra. A teljesítések értéke az ajánlati költségvetés alapján kerül
megállapításra. A részletes teljesítési és fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza, beleértve a Kbt. 135. §-ának és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének a
teljesítés során alkalmazandó rendelkezéseit is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (önálló vagy közös) ajánlattevő(k) számára.
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 teljesítést a szerződésben meghatározottak szerint kell teljesíteni, betartva egyúttal a Magyarországon
hatályos előírásokat, melyek közül külön ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet az építőipari tevékenységről
szóló191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásaira, valamint az adózásra, a munkavállalók alkalmazására és
védelmére, továbbá a környezet védelmére vonatkozó jogszabályokra.
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)
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: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:30 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok kizárólag elektronikusan, az EKR útján
nyújthatók be. A bontási eljárást az EKR automatikusan végzi a Kbt. 68.§ és a 424
/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezési szerint. A felolvasólapon megadott információkat az
EKR a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlattevők számára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A korlátoszlopok és korlátelemek korrózióvédelme esetén hozzárendelés, a kért ellenszolgáltatás esetén
fordított arányosítás. A módszer részletes leírását a VI.3.9)16. pont tartalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§-a alapján az elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az eljárás közbeszerzési dokumentumai az EKR-ben érhetőek el.
2. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. és 41/A-41/C §-aiban, valamint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424 (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra.
3. Az ajánlatok azon részét, melyet nem EKR űrlapon kell megadni, nem szerkeszthető pdf formátumban ill. a
költségvetés esetén, xls formátumban is kell benyújtani.
4. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A§-a alapján vizsgálja. A Kbt. 41/A§ (2)
bekezdésében foglaltakat ajánlatkérő nem írja elő.
5. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
6. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot az EKRr. 11.
§-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
7. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
8. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást, vagy konzultációt nem tart.
9. Minősített ajánlattevők: ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban a műszaki és szakmai alkalmasság
feltételt a minősített ajánlattevők listáján szereplő módhoz képest eltérően határozta meg, így a listán való
szereplés a műszaki alkalmasság igazolásához nem feltétlenül elegendő.
10. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint, 24 órás formátumban megadva értendő.
11. Fordítás: Amennyiben bármely az ajánlat részét képező irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles, vagy az Ajánlattevő által készített „felelős” magyar nyelvű
fordításban is be kell csatolni.
12. A költségek viselése: Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt
terheli.
13. A határidők számítása Kbt. 48. §-ában meghatározottak szerint történik. Az AF-ban és dokumentációban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
14. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni.
15. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1
pont, felső határa 10 pont. A súlyszámok figyelembevételével az elérhető maximális pontszám: 1000.
16. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere:
A korlátoszlopok és korlátelemek korrózióvédelme szempont esetén a megajánlható korrózióvédelemhez
hozzárendelt pontszámok a következők:
1 pont: Acél oszlopok és elemek 3 rétegben mázolt (80μm+80μm+80μm) felületkezeléssel
2 pont: Galvanikusan horganyzott oszlopok és elemek
4 pont: Tűzihorganyzott oszlopok és elemek
6 pont: Tűzihorganyzott oszlopok és elemek duplex bevonattal
8 pont: Rozsdamentes oszlopok és elemek, anyagminőség: W.Nr. 1.4301/AISI 304/KO 33
10 pont: Rozsdamentes oszlopok és elemek, anyagminőség: W.Nr. 1.4541/AISI 321/KO 36
A választható korrózióvédelmi megoldások egyikének kiválasztása az ajánlatban kötelező, elmaradása esetén az
ajánlat vállalás hiányában érvénytelen. A felsorolt korrózióvédelmi megoldások közül az ajánlatban csak egyetlen
lehetőség választható, többféle megoldás választása az alternatív ajánlatadás tilalmába ütközik és szintén ajánlat
érvénytelenségét okozza. A választott korrózióvédelemmel el nem látott korlátoszlop és elem nem építhető be.
Az ellenszolgáltatás összege szempont esetén a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10
pontot, a legmagasabb összegű pedig 1 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül kiosztásra, a
következő képlettel: Pontszám = ((legmagasabb ár - vizsgált ár) / (legmagasabb ár - legkisebb ár)) x (10-1) + 1
17. Jelen eljárásban ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot (Kbt. 75.§ (6) bekezdés).
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18. Jelen eljárásban ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 73.§ (2) pontja szerinti érvénytelenségei okot a Kbt. 114.§
(6a) bekezdésére tekintettel.
19. A teljesítés során be kell tartani közbeszerzési műszaki leírás, valamint műszaki az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló, 191/2009. (IX. 15.) sz. Kr. előírásait is.
20. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (önálló vagy közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá nem teszi
lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
21. Irányadó Jog: A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az
irányadók.
22. Ajánlati költségvetés: az ajánlathoz csatolni kell (fel kell tölteni) a dokumentáció részeként -2. sz. iratmintakiadott, az ajánlattevő által kitöltött ajánlati költségvetést xls. és pdf formátumban.
23. A közbeszerzési műszaki leírásban szereplő termékmegnevezések a beépítendő termékek műszaki
színvonalának és paramétereinek egyértelmű azonosítására szolgálnak. Az ajánlattevők jogosultak a hivatkozott
termékektől eltérő más gyártmányt és típust is ajánlani, amennyiben az ajánlott termék egyenértékű a műszaki
leírásban megnevezett termékkel. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata és felelőssége.
24. Vállalkozó köteles legalább 50 millió Ft/év és legalább 25 millió Ft/káresemény mértékű általános
szakmai felelősségbiztosítást kötni, amely kiterjed a szerződés tárgyát képező munkálatokra, vagy a meglévő
felelősségbiztosítását legalább ilyen mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszteni.
25. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Benkó István Zsolt, lajstromszáma: 00247
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (1486/2022)
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: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@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/EKR000039552022/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/EKR000039552022/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:
Ultrahang berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000039552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

634

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében ultrahang készülékek beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére 3
részben az alábbiak szerint:
1. rész: Ultrahangdiagnosztikai készülék brachyterápiás prosztatatűzdeléshez (rövid név: UH készülék
brachyterápiás prosztatatűzdeléshez)
2. rész: Portábilis ultrahangdiagnosztikai készülék intenzív terápiás alkalmazásra (rövid név: Portábilis UH
intenzív terápiás alkalmazásra)
3. rész: Ultraportábilis ultrahangdiagnosztikai készülék lágyrész, vaszkularis és hasi vizsgálatokra (rövid
név: Ultraport. UH lágyrész, vaszkularis, hasi vizsg.)
Részletek a KD-ban, és a szerz.tervben.
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:
UH készülék brachyterápiás prosztatatűzdeléshez
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33112200-0

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db ultrahangdiagnosztikai készülék brachyterápiás prosztatatűzdeléshez az Országos Onkológiai Intézet
részére.
A megajánlott eszköznek rendelkeznie kell az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló
rendeletben előírt érvényes gyártói megfelelóségi nyilatkozattal, és – ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –
CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal (M/2. alkalmassági követelmény).
Az elvárt műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki
leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott 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
x Minőségi szempont – 1 2. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 12 hónap jótálláson felüli többlet
jótállás vállalása (hónapokban, max. 36 hónap) 5
2 3. A megajánlott alapkészülékhez tartozó monitor képátlója (col, min. 15 col, max. 20 col) 10
3 4. Beépített tárhely mérete (GB, min. 500 GB, max. 1000 GB) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 30
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -2.2.22-20-2021-00002
II.2.13) További információ
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1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzítettek az alábbiak szerint értendők:
A teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022.
június 30. napja, azzal, hogy nyertes AT a rendszer elemeit legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől
számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. június 15. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre
leszállítani, rendszerbe integrálni, beüzemelni, melyet követően – a Felek által egyeztetett ütemezés
szerint – sor kerülhet a próbaüzemre. Felek rögzítik, hogy nyertes AT a jelen szerződés szerinti oktatási
kötelezettségeit az AK-val egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb a teljesítési véghatáridőig köteles
teljesíteni.
Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a
projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.
2. A II.2.12) pont kiegészítése:
a Projekt száma EFOP -2.2.22-20-2021-00002 „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”,
támogatási intenzitás: 100%
II.2.1) Elnevezés:
Portábilis UH intenzív terápiás alkalmazásra
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
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 db portábilis ultrahangdiagnosztikai készülék intenzív terápiás alkalmazásra az Országos Onkológiai
Intézet részére.
A megajánlott eszköznek rendelkeznie kell az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló
rendeletben előírt érvényes gyártói megfelelóségi nyilatkozattal, és – ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –
CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal (M/2. alkalmassági követelmény).
Az elvárt műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott 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
x Minőségi szempont – 1 2. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 12 hónap jótálláson felüli többlet
jótállás vállalása (hónapokban, max. 36 hónap) 20
2 3. A beépített akkumulátoros üzemidő (óra, min. 3 óra, max. 12 óra) 5
3 4. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - Teljes multi-touch
érintőképernyős vezérlés (igen/nem) 10
4 5. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - A hátralévő akkumulátoridő
(óra és perc vagy perc) kijelzése a képernyőn (igen/nem) 5
5 6. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - Automatikus
képoptimalizálás egy gombnyomásra funkció (igen/nem) 5
6 7. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - SonoCT real time térbeli
compound technika (igen/nem) 5
7 8. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - eFAST diagram (igen/nem) 5
8 9. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - Automatikus VTI,
Automatikus Vena Cava, automatikus B-vonal szoftverek (igen/nem) 5
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9 10. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - Tüdő diagram és scoring
szoftver (igen/nem) 10
10 11. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - Integrált DVD író (igen/
nem) 5
11 12. A megajánlott készülék képes-e az alábbira/rendelkezik-e az alábbival? - Wireless networking
megléte (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / 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: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -2.2.22-20-2021-00002
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzítettek az alábbiak szerint értendők:
A teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári nap, de legkésőbb 2022.
június 30. napja, azzal, hogy nyertes AT a rendszer elemeit legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől
számított 45 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. június 15. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre
leszállítani, rendszerbe integrálni, beüzemelni, melyet követően – a Felek által egyeztetett ütemezés
szerint – sor kerülhet a próbaüzemre. Felek rögzítik, hogy nyertes AT a jelen szerződés szerinti oktatási
kötelezettségeit az AK-val egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb a teljesítési véghatáridőig köteles
teljesíteni.
Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a
projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.
2. II.2.12) pont kiegészítése: Projekt száma vagy hivatkozási száma: a Projekt száma EFOP
-2.2.22-20-2021-00002 „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%
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3. A II.2.5) pont 8. minőségi értékelési részszempontjának teljes megnevezése: eFAST diagram (eFAST
és FAST vizsgálat különböző zónáihoz tartozó képek és megállapítások ill. azok összesítése egy képen
megjelenítve) (igen/nem)
II.2.1) Elnevezés:
Ultraport. UH lágyrész, vaszkularis, hasi vizsg.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
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 db ultraportábilis ultrahangdiagnosztikai készülék lágyrész és vaszkularis vizsgálatokra és 1 db
ultraportábilis ultrahangdiagnosztikai készülék hasi vizsgálatokra az Országos Onkológiai Intézet részére.
A megajánlott eszközöknek rendelkeznie kell az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló
rendeletben előírt érvényes gyártói megfelelóségi nyilatkozattal, és – ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –
CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal (M/2. alkalmassági követelmény).
Az elvárt műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás
tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott 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
x Minőségi szempont – 1 2. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 12 hónap jótálláson felüli többlet
jótállás vállalása (hónapokban, max. 36 hónap) 17
2 3. UH lágyrész és vaszkuláris vizsgálatokhoz kapcsolódóan: Akkumulátoros üzemidő tabletről (óra, min.
3 óra, max. 12 óra) 10
3 4. UH lágyrész és vaszkuláris vizsgálatokhoz kapcsolódóan: A készülék tömege (tablettel együtt)
(gramm, min. 1000 gramm, max. 2600 gramm) 10
4 5. UH lágyrész és vaszkuláris vizsgálatokhoz kapcsolódóan: Tartozékként gördíthető készülékkocsi
biztosítása (igen/nem) 5
5 6. UH hasi vizsgálatokhoz kapcsolódóan: Akkumulátoros üzemidő tabletről (óra, min. 3 óra, max. 12
óra) 10
6 7. UH hasi vizsgálatokhoz kapcsolódóan: A készülék tömege (tablettel együtt) (gramm, min. 1000
gramm, max. 2600 gramm) 10
7 8. UH hasi vizsgálatokhoz kapcsolódóan: Tartozékként gördíthető készülékkocsi biztosítása (igen/
nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 100
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -2.2.22-20-2021-00002
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzítettek az alábbiak szerint értendők:
A teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári nap, de legkésőbb 2022.
június 30. napja, azzal, hogy nyertes AT a rendszer elemeit legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől
számított 45 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. június 15. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre
leszállítani, rendszerbe integrálni, beüzemelni, melyet követően – a Felek által egyeztetett ütemezés
szerint – sor kerülhet a próbaüzemre. Felek rögzítik, hogy nyertes AT a jelen szerződés szerinti oktatási
kötelezettségeit az AK-val egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb a teljesítési véghatáridőig köteles
teljesíteni.
Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a
projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.
2. A II.2.12) pont kiegészítése:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: a Projekt száma EFOP -2.2.22-20-2021-00002 „Onkológiai és
kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%
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: Valemennyi rész esetében irányadóan:
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 ajánlatkérónek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevót, 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: Valemennyi rész esetében irányadóan:
A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
A kizáró okok igazolására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az
ajánlatában egyszerú 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.
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Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkéró elfogadja, ha az ajánlattevó a 321/2015. Korm. rend. 7. §
szerinti – korábbi kózbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai 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 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az
alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevó más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevónek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot
kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplók vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban elóírt kizáró okok.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdése is irányadó.
Az ajánlatkéró a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenórzi továbbá a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
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 az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
VI.3.9) pont folytatása:
15) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról részenként külön-külön.
16) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot
aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Részletek a KD-ban.
17) 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
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 ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
18) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak
a kórnyezetvédelmi, szociális és munkajogi kóvetelményekről, amelyeket a jogszabályok
vagy a kótelezóen alkalmazandó kollektív szerzódés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
kórnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak eló.
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) Ajánlatkéró tájékoztatja ajánlattevóket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KDban szerepló, meghatározott gyártmányra, típusra tórténó hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmú meghatározása érdekében tórténtek. Ajánlatkéró a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékú terméket elfogad. Az
egyenértékúség bizonyítása Ajánlattevó feladata, ill. kótelezettsége.
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22) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
23) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
24) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat minden részben.
Részletek a KD-ban.
25) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az Ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut
ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 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:
M/1.
a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a szerzódésszerúen teljesített referenciák
igazolását a 321/2015. Korm. rend. 23. § szerint.
A referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):
- szerződést kötő másik fél neve és székhelye/címe
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és telefonszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- nettó ellenszolgáltatás összege (eredeti devizanemben) (1. és 2. rész)
- a szerződés mennyisége (db) (3. részben)
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben a referenciákban megadott deviza nem HUF, úgy annak átszámítását AK fogja elvégezni a
referenciamunka teljesítés befejezésének napján (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az
azt követő első munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára
vonatkozzanak. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont alapján a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet
alapján az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt érvényes gyártói
megfelelóségi nyilatkozatot, és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
1. rész:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
összesen legalább nettó 28 000 000 Ft (huszonnyolcmillió forint) összegű ultrahang készülék szállítására
vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.
2. rész:
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Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
összesen legalább nettó 8 500 000 Ft (nyolcmillió-ötszázezer forint) összegű ultrahang készülék szállítására
vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.
3. rész:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
legalább 1 db ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény egy referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető (figyelemmel arra, hogy az
előírás további részegységekre nem bontható).
Több részre történő ajánlattétel esetén az alábbiak irányadó:
1. és 2. részre történő ajánlattétel esetében: a megpályázni kívánt részek közül a legmagasabb érték az
irányadó.
1. és 3. részre történő ajánlattétel esetében: összesen legalább nettó 28 000 000 Ft (huszonnyolcmillió
forint) összegű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referencia bemutatása szükséges az előírt
időszakon belül (mely értelemszerűen tartalmazza az 1 db ultrahang szállításra vonatkozó előírásnak való
megfelelést is)
2. és 3. részre történő ajánlattétel esetében: összesen legalább nettó 8 500 000 Ft (nyolcmillió-ötszázezer
forint) összegű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referencia bemutatása szükséges az előírt
időszakon belül (mely értelemszerűen tartalmazza az 1 db ultrahang szállításra vonatkozó előírásnak való
megfelelést is)
1. és 2. és 3. részre történő ajánlattétel esetében: összesen legalább nettó 28 000 000 Ft (huszonnyolcmillió
forint) összegű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referencia bemutatása szükséges az előírt
időszakon belül (mely értelemszerűen tartalmazza az 1 db ultrahang szállításra vonatkozó előírásnak való
megfelelést is)
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
M/2.
Valamennyi részben:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az általa megajánlott eszköz rendelkezik a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet alapján a MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt érvényes
gyártói megfelelóségi nyilatkozattal, és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az
MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal.
A 3. rész esetében valamennyi megajánlott eszközre vonatkozik az előírás!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek 1. és 2. részben:
Késedelmi kötbér: nyertes AT az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős,
késedelmi kötbért köteles fizetni az AK részére. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt
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határidőt követő minden megkezdett késedelmes nap után a teljes nettó ellenérték 1 %-a naponta, max.
20%.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért nyertes AT felelős (ide
értve azt az esetet is, ha az AK a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására
kényszerül) nyertes AT meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke teljes
nettó ellenérték 25%-a.
Kötbérek 3. részben:
Késedelmi kötbér: Eladó az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős,
késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt
határidőt követő minden megkezdett késedelmes nap után az érintett eszköz nettó ellenértékének 1 %-a
naponta, max. az adott eszközre eső nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Eladó felelős (ide
értve 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 a
meghiúsulással érintett szerződéses részre eső nettó ellenérték 25%-a.
Jótállás minden részben: min. 12 hónap (2. értékelési részszempont)
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében:
Előleg: nincs
Számlázás: Nyertes AT egy darab számla benyújtására jogosult a teljes szerződéses ellenértéknek
megfelelő összegben; részszámlázás nem lehetséges.
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:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/10 (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: 2022/02/10 (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, illetve a
részvételi 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:
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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:
Karakterkorlát miatt a VI.3.9) pont 7) alpontban.
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) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét
egyik részben sem.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot,
akkor ATnek 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 részenként külön-külön,
amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4)
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bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek. (EKR űrlap)
7) Értékelés: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere:
1. rész: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempont: arányosítás
2. rész: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2-3. értékelési részszempont: arányosítás, 4-12. értékelési
részszempont: pontozás
3. rész: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2-4. és 6-7. értékelési részszempont: arányosítás, 5. és 8.
értékelési részszempont: pontozás
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont.
Ajánlatkérő az 'arányosítás' módszere alatt az alábbiakat érti: A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó
képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. pontja szerinti
arányosítás módszere tartalmazza.
8) Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia szükséges az alábbiakat (minden részben):
8.1. a múszaki megfelelóség igazolása érdekében a cégszerűen aláírt szakmai ajánlatát olyan tartalommal,
részletességgel, amely igazolja, hogy az Ajánlattevó által megajánlott termékek teljeskórúen
megfelelnek a múszaki leírásban meghatározott valamennyi kóvetelménynek. A szakmai ajánlat sablonját
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátotta részenként külön-külön.
A szakmai ajánlatban valamennyi múszaki jellemzóre a minimumkóvetelmények figyelembevételével a
megadott mértékegységben megadva kell megjelölni a megajánlott termék műszaki adatait, szövegesen
részletezni szükséges a releváns paramétereket. A szóvegesen meghatározott minimumkóvetelmények
esetében szóveges formában kell az ajánlatot megadni.
Ajánlattevőnek ezen szakmai ajánlatából ki kell derülnie a minőségi értékelési szempontokra tett megajánlásnak is
(kivéve 2. értékelési részszempont – többletjótállás).
A megajánlott termék vonatkozásában AT-nek meg kell jelölnie a megajánlott termék gyártóját, típusát/
kódszámát, származási helyét (ország), az 2017/745/EU (MDR) szerinti osztályba sorolás és CE tanúsítvány számot,
és a szerviz megnevezése, elérhetőségét.
8.2. AT-nek ajánlatuk részeként csatolniuk kell a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 1 db ártáblázatot
(részenként külön-külön) beárazott formában 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. Az ajánlati ár
részletező táblázatban emellett meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát (kódszámát) is soronként.
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. Az egységárakat egész szám pontossággal kell
megadni.
9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az
elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld.
10) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján részenként
külön-külön.
11) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot egyik részben sem.
12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a következő
legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
13) 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.
14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen
eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági követelményeket szigorúbban határozott meg a minősített ajánlattevők
jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
Folyt. III.1.2) pontban.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Sand Község Önkormányzata (1623/2022)
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: Sand Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15436746120
Postai cím: Kanizsai Utca 37.
Város: Sand
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8824
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hábli Nándor
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 93367296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sand.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/EKR001527812021/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/EKR001527812021/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:
Szennyvízkezelés Sand – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR001527812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

650

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 közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Sand Község Önkormányzatának
szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata Sand település belterületén 96 db kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő
berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 3 db monitoring kút
telepítése.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
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 elvégzendő munkák organizációs, üzemeltetési,
garanciális okok miatt egységet alkotnak, így azok részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági okokból
nem lenne ésszerű. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén többször jelentkeznének,
ami a kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítaná. Az egyes érintett ingatlanokkal kapcsolatos
teljesítések a mögöttes projekt szempontjából is egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 - Sand
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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45232420-2
45252100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8824 Sand, belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Sand Község Önkormányzatának
szennyvízkezelési beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Sand település belterületén 96 db kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő
berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 3 db monitoring kút
telepítése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Tükörkészítése tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt berendezéseknek kell
lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel
kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik. A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének
megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai
szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki
Dokumentáció (műszaki tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési
helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy
azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának
minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M.1.1) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő
berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 15
2 3. A felhívás M.1.2) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett
szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 7,5
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3 4. A felhívás M.1.3) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során
ellátott villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) (0-24 hó) 7,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16 3193081690
II.2.13) További információ
I. A II.2.7) pontban ismertetett 13 hónapos teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a
kivitelezési munkák
véghatárideje nem haladhatja meg a 2023.05.30-i dátumot. Előteljesítés megengedett. A teljesítés
határideje a munkaterület átadásától számítandó.
II. Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere: 1. Nettó ajánlati ár (Ft)
értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a 2. A felhívás M.1.1.) pontja szerinti szakember
egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.
0 max. 24 hónap) valamint 3. A felhívás M.1.2) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő
berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) valamint
4. A felhívás M.1.3) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során
ellátott villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap)
értékelési szempont esetén egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett képletek
alkalmazásával.
Valamennyi értékelési részszempont esetén kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
III. A felhívás II.2.5) (Értékelési szempontok) pontjában meghatározott "szakember" a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján
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
értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Fenti igazolások/nyilatkozatok mintái megtalálhatóak az EKR nyilatkozatok között. Jelen eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 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 igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. § szerinti, változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban nemleges
tartalom esetén is csatolni kell.
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: Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.2) pont szerinti alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
III.1.2) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
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kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése szerinti 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 jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan legalább 120
millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvíztisztító berendezések telepítésére vonatkozó) általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében 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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell
neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való
hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni
a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges
képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és
a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt
szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat
bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság
ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni
a teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
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Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M1.) pont szerinti jogosultsággal,
abban az esetben az alkalmasság igazolásához a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot
vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát és a szakember szakmai
önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát nem szükséges benyújtani, elegendő a
szakember kamarai nyilvántartási számáról és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről
nyilatkozni ajánlattevőnek.
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő
referenciaigazolást köteles benyújtani. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: az építési beruházás tárgya, az építési beruházás mennyisége (olyan részletességgel, hogy
az alkalmassági követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen a feltüntetett adatokból),
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helye, a szerződést
kötő másik fél megnevezése és elérhetősége (referenciát adó szervezet neve, szervezet részéről referenciát
igazoló személy megnevezése, e-mail címe és telefonszáma), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásnak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
értelmében a szerződést kötő másik féltől (referenciát adótól) kell származnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.)
M1.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész] szerinti „MV-M”
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök) vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel
(okleveles építőmérnök esetében 3 év, építőmérnök esetében 4 év).
M1.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
Építő- és anyagmozgató gép kezelő, Földmunka, rakodó és szállítógép kezelő szakmairányú vagy ezzel
egyenértékű képzettséggel.
M1.3.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
villanyszerelő (OKJ: 3452204) szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel.
M2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi referenciával: legalább 70 db,
kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó szikkasztórendszer
telepítése
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető. A bemutatott
referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint (2a)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül
befejezettnek, és legfeljebb 8 éven belül megkezdettnek kell lennie.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni
kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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:
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Ajánlatkérő nem írja elő biztosíték nyújtását. Jótállás valamint kötbérek a III.2.2) pontban ismertetettek
szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges kivitelezői díjat a VP-6-7.2.1.2-16. kódszámú felhívásra
benyújtott nyertes pályázatából, Európai Uniós forrásból, valamint önerőből biztosítja, utófinanszírozással.
A Támogatás intenzitása: 90,000000 %.
Az ajánlattétel, szerződéskötés és elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a nettó kivitelező díj legfeljebb 40 %-ánák megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget
biztosít.
Nyertes ajánlattevő - amennyiben igényel előleget - 1 db előlegszámla benyújtására köteles, valamint 4 db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben részletezett ütemezés szerint:
Az 1. (első) részszámla a teljes műszaki tartalom 15%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt
igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki, mértéke a
nettó kivitelezési díj 15%-a.
A 2. (második) részszámla a teljes műszaki tartalom 40%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által
történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki,
mértéke a nettó kivitelezési díj 25%-a.
A 3. (harmadik) részszámla a teljes műszaki tartalom 60%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által
történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki,
mértéke a nettó kivitelezési díj 20%-a.
A 4. (negyedik) részszámla a teljes műszaki tartalom 80%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által
történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki,
mértéke a nettó kivitelezési díj 20%-a.
A végszámla a teljes műszaki tartalom 100%-os megvalósítása és a műszaki átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárása után, a teljesítés műszaki ellenőr által történt igazolását és a Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően nyújtható be, a fennmaradó Kivitelezői Díj összegének erejéig.
Előleg igénybevétele esetén az előleg összege az 1. és a 2. részszámlából kerül levonásra.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vonatkozásában az alábbi jogszabályhelyek irányadóak.
Irányadó: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdés. A Szerződés teljesítése során alkalmazandók a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
„utófinanszírozásra” vonatkozó szabályai is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé 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:
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért jótállásra köteles. A teljes körű jótállás elvárt,
kötelező minimális időtartama 2 év, azaz 24 hónap. A jótállási időszak kezdő napja a sikeres műszaki
átadásátvételt követő első nap.
Nyertes ajánlattevő köteles késedelmi kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik.
A késedelmi kötbér naptári napi összege a késedelemmel érintett munkarész nettó kivitelezői díjának 1 %ának megfelelő forint összeg. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, alapja a teljes nettó kivitelezői
díj. Kötbérterhes határidő a végteljesítési határidő.
Nyertes ajánlattevő köteles hibás teljesítési kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan
teljesít. A hibás teljesítési kötbér naptári napi összege az érintett munkarész nettó Kivitelezői Díjának 1 %a. A hibás telesítési kötbér maximális mértéke 20%, alapja a teljes nettó kivitelezői díj.
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Nyertes ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés
teljesítése meghiúsul.
Megrendelő a szerződés meghiúsulásának tekinti különösen azt, ha a késedelem esetére kikötött kötbér
mértéke a maximum értéket eléri. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó kivitelezői díj 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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:
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/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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 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: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak 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
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: 1.000.000,- Ft
A befizetés helye: Takarékbank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 75000239-10087660-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetése /átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az
olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani,
hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2., 3. és 4. értékelési szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetés árazott benyújtása szükséges cégszerűen
aláírtan *.pdf formátumban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aláírt árazott költségvetés hiánya olyan
jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható.
Az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (adott esetben kapacitást nyújtó szervezet) aláírási címpéldányát /
aláírás mintáját is.
A benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden szükséges információval rendelkezik a
dokumentációban előírt feladatok teljesítéséhez, és a megajánlott ajánlati árból a feladat teljes körűen és minden
előírásnak megfelelően kivitelezhető.
5. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal
egyenértékű), melynek mértéke legalább 15 millió Ft/káresemény és legalább 45 millió Ft/biztosítási időszak
(szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik
az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
6. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari
kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában, (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a
szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
7. Az ajánlat részeként benyújtandó további dokumentumok, melyhez Ajánlatkérő mintát nem bocsát
rendelkezésre:
- Organizációs, deponálási és felvonulási terv
Kötelező tartalma: a tervnek helyszínrajzot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő köteles szerepeltetni az
alábbiakat: a közlekedési útvonalakat (amennyiben szükséges, akkor az esetleges lezárásokat is); az anyagtárolási
helyeket; a felvonulási létesítmények elhelyezését.
- Indikatív teljesítési ütemterv: munkarészek/munkanemek szerint lebontva, idősávos ábrázolással.
- A megajánlott berendezések műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
Kötelező tartalma: berendezés gyártmány, típusa, főbb műszaki paraméterei - a műszaki leírásból egyértelműen
megállapítható kell, hogy legyen a berendezéssel szemben támasztott műszaki követelmények megléte
- Cégszerűen aláírt gyártói és/vagy forgalmazói nyilatkozat arról, hogy a megajánlott berendezés átemelő
kamrával rendelkezik.
- Megajánlott berendezés CE minősítésének meglétét alátámasztó dokumentum (tanúsítvány, vagy típusvizsgálati
jegyzőkönyv, vagy egyéb okirat)
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- Megajánlott berendezés NMÉ minősítésének igazolása
8. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban helyszíni bejárás lehetőségét nem biztosítja.
9. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049) és dr. Fekete Júlia
(01088).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Baj Község Önkormányzata (1837/2022)
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: Baj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729868211
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 50.
Város: Baj
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2836
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schunder Tibor
Telefon: +36 34488597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu
Fax: +36 34488597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baj.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:
Csapadékvíz elvezetés Baj Községben
Hivatkozási szám: EKR001381292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Csapadékvíz elvezetés Baj Községben” Mennyiségek:
1-0-0
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig, apríték elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,005 m3/
m2) 41,25 10m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban,
szállítással, 400,1-600,0 m között 838,74 m3
Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret:
1,1-6,0 m2 között
1102,66 m3
Ároképítésből kikerülő humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése,
tereprendezéssel (a talajtani szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg) 838,74 m3
Ároképítésből kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel
(vállalkozó által választott lerakó) 1 102, 66 m3
Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy
homokos kavicsból
31,8 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 31,8 m3
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II. 12,58 m3
Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal 14 m3
Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap
Quartz 60x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5162 : 92,8 m2
Mederburkolat megtámasztó betongerenda: 5,7 m3
Mederburkolat megtámasztó betongerenda zsaluzása: 27,06 m2
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Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka
nélkül,
15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton,
erősítő bordával:
8m
Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkolóelem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm
belső árokfenék szélességig CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 1:1 rézsüvel: 8 m
Kapubejáró alatti csőátereszt lezáró előregyártott vasbeton végfal, tömbös csővég vagy kitorlófej
elhelyezése, földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérőjű átereszekhez CSOMIÉP támelem 60 cm-es átmérőjű
műanyag ill. talpas betoncsőhöz (100/240/138): 4 db
Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott
betoncsövekből, belső csőátmérő: 60 cm CSOMIÉP talpas betoncső {átmérő} 600: 14 m
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert C25/30-X0-16-F3 minőségű
betonból
C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal: 2,1 m3
Közműkiváltások:
Csővezetékek bontása 5 m
Közműárok kiemelése 7,3 m3
KPE PE100 víz nyomócső 160-as beépítése 2 m
PE100 gáz nyomócső 160-as beépítése 3,5 m
PE elektrofúziós könyök 160-as, 45°-os beépítése 12 db
PE100 védőcső 250-es beépítése 18,7 m
Vezetékcső védőcsőbe húzása 18,7 m
2-0-0
Kavicsbeton burkolat bontása,
kézi erővel, légkalapáccsal, hulladék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal 3,12 m3
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, hulladék elszállítása lerkóhelyre lerakóhelyi díjjal
(0,0033 m3/m vas) 81,64 m
Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu,
2,01 m2 felület felett, hulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,05 m3/m2 vas) 8,75 m2
Bozót- és cserjeirtás,
tövek átmérője 4,1-10,0 cm, apríték elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,005 m3/m2) 52,16 10 m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban,
szállítással, 1000,1-1200,0 m között: 147,748 m3
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi
erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. Talajban: 1 270,05 m3
Humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése, tereprendezéssel (a talajtani
szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg): 147,748 m3
Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel (vállalkozó által
választott lerakó).
1 270,05 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV. 2 737,1 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
2 737,1 m2
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
nyers homokos kavicsból
552,3 m3
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Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%
552,3 m3
Padka készítése murvából 65,5 m3
Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25) 35,47 m3
Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves
1 111 m
3-0-0
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi
erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban
124,9 m3
Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel (vállalkozó által
választott lerakó).
124,9 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV. 451,1 m2
Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
451,1 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
nyers homokos kavicsból 91 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95% 91 m3
Padka készítése murvából 16 m3
Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25)
54,2 m3
Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves
182,5 m
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 96493787 (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: Csapadékvíz elvezetés Baj községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45112500-0
45233200-1
45262210-6
45262300-4
45262310-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2836, Baj Község, Mély út, Jónás út és Agostyáni dűlő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Csapadékvíz elvezetés Baj Községben” Mennyiségek:
1-0-0
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig, apríték elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,005 m3/
m2) 41,25 10m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban,
szállítással, 400,1-600,0 m között 838,74 m3
Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret:
1,1-6,0 m2 között
1102,66 m3
Ároképítésből kikerülő humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése,
tereprendezéssel (a talajtani szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg) 838,74 m3
Ároképítésből kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel
(vállalkozó által választott lerakó) 1 102, 66 m3
Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy
homokos kavicsból
31,8 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 31,8 m3
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II. 12,58 m3
Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal 14 m3
Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap
Quartz 60x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5162 : 92,8 m2
Mederburkolat megtámasztó betongerenda: 5,7 m3
Mederburkolat megtámasztó betongerenda zsaluzása: 27,06 m2
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka
nélkül,
15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton,
erősítő bordával:
8m
Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkolóelem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm
belső árokfenék szélességig CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 1:1 rézsüvel: 8 m
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Kapubejáró alatti csőátereszt lezáró előregyártott vasbeton végfal, tömbös csővég vagy kitorlófej
elhelyezése, földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérőjű átereszekhez CSOMIÉP támelem 60 cm-es átmérőjű
műanyag ill. talpas betoncsőhöz (100/240/138): 4 db
Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott
betoncsövekből, belső csőátmérő: 60 cm CSOMIÉP talpas betoncső {átmérő} 600: 14 m
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert C25/30-X0-16-F3 minőségű
betonból
C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal: 2,1 m3
Közműkiváltások:
Csővezetékek bontása 5 m
Közműárok kiemelése 7,3 m3
KPE PE100 víz nyomócső 160-as beépítése 2 m
PE100 gáz nyomócső 160-as beépítése 3,5 m
PE elektrofúziós könyök 160-as, 45°-os beépítése 12 db
PE100 védőcső 250-es beépítése 18,7 m
Vezetékcső védőcsőbe húzása 18,7 m
2-0-0
Kavicsbeton burkolat bontása,
kézi erővel, légkalapáccsal, hulladék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal 3,12 m3
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, hulladék elszállítása lerkóhelyre lerakóhelyi díjjal
(0,0033 m3/m vas) 81,64 m
Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu,
2,01 m2 felület felett, hulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,05 m3/m2 vas) 8,75 m2
Bozót- és cserjeirtás,
tövek átmérője 4,1-10,0 cm, apríték elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,005 m3/m2) 52,16 10 m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban,
szállítással, 1000,1-1200,0 m között: 147,748 m3
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi
erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. Talajban: 1 270,05 m3
Humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése, tereprendezéssel (a talajtani
szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg): 147,748 m3
Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel (vállalkozó által
választott lerakó).
1 270,05 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV. 2 737,1 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
2 737,1 m2
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
nyers homokos kavicsból
552,3 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%
552,3 m3
Padka készítése murvából 65,5 m3
Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25) 35,47 m3
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Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves
1 111 m
3-0-0
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi
erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban
124,9 m3
Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel (vállalkozó által
választott lerakó).
124,9 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV. 451,1 m2
Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
451,1 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
nyers homokos kavicsból 91 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95% 91 m3
Padka készítése murvából 16 m3
Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25)
54,2 m3
Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves
182,5 m
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/1) a) pontja szerinti
alkalmassági minimumkövetelményben szereplő szakember szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/1) b) pontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelményben szereplő szakember szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)
értékelése 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
21363 / 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: Csapadékvíz elvezetés Baj községben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/24 (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: TÁMÉP Kft
Nemzeti azonosítószám: 29203635211
Postai cím: Barina Utca 9. Város: Tata
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: info@tamep.hu
Telefon: +36 302003659
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29203635211
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: 96493787
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: fuvarozási feladatok
(anyag, hulladék, apríték, stb.)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TÁMÉP Kft
Nemzeti azonosítószám: 29203635211
Postai cím: Barina Utca 9. Város: Tata
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29203635211
Hivatalos név: Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12649530211
Postai cím: Agostyáni Út 78
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12649530211
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
x 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:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0898/2022)
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: 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: Almacht-Kovács Anna
Telefon: +36 70390 8355
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.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:
Dilatációk és víznyelő rendszerek tisztítása
Hivatkozási szám: EKR001233522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

673

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90640000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest Közút Zrt. üzemeltetésében és kezelésében lévő hidak és közúti felüljárók dilatációjának
és víznyelőinek és a víznyelő elvezető rendszerének tisztítása, valamint aluljárók csatornarendszerének
tisztítása.
A vállalkozási szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 50.000.000,- Ft keretösszeggel kerül
megkötésre.
A keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
Az alábbi munkanemek és várható mennyiségek tekintetében, szükség szerint kerül sor a Kbt. 105. § (1)
bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a keretösszeg erejéig, a szerződés időtartama alatt:
Munkanemek, várható mennyiségek:
Évenként hidak és felüljárók víznyelőinek tisztítása kb. 940 db, víznyelő elvezető rendszer tisztítása kb. 30
óra, éjszakai és nappali
munkavégzéssel, előre nem meghatározható arányban; hidak és felüljárók dilatációinak tisztítása
gépi erővel, kiegészítve kézi erővel kb. 3000 fm, éjszakai és nappali munkavégzéssel, előre nem
meghatározható arányban (mellékelt táblázat alapján); aluljárók csatorna randszere 100 óra éjszakai és
nappali munkavégzéssel, előre nem meghatározható arányban igény szerint, több alkalommal.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen tájékoztatás nem minősül kötelezettségvállalásnak.
Ajánlatkérő a keretösszeg teljes felhasználására kötelezettséget nem vállal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – 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: Dilatációk és víznyelő rendszerek tisztítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90640000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
A teljesítés helyszíne közvetlen megrendelésekben kerül pontosan meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest Közút Zrt. üzemeltetésében és kezelésében lévő hidak és közúti felüljárók dilatációjának
és víznyelőinek és a víznyelő elvezető rendszerének tisztítása, valamint aluljárók csatornarendszerének
tisztítása.
A vállalkozási szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 50.000.000,- Ft keretösszeggel kerül
megkötésre.
A keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
Az alábbi munkanemek és várható mennyiségek tekintetében, szükség szerint kerül sor a Kbt. 105. § (1)
bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a keretösszeg erejéig, a szerződés időtartama alatt:
A keretmegállapodás alapján várhatóan megrendelésre kerülő munkanemek, mennyiségek:
Évenként hidak és felüljárók víznyelőinek tisztítása kb. 940 db, víznyelő elvezető rendszer tisztítása kb. 30
óra, éjszakai és nappali
munkavégzéssel, előre nem meghatározható arányban; hidak és felüljárók dilatációinak tisztítása gépi
erővel, kiegészítve kézi erővel
kb. 3000 fm, éjszakai és nappali munkavégzéssel, előre nem meghatározható arányban (mellékelt táblázat
alapján); aluljárók csatorna randszere 100 óra éjszakai és nappali munkavégzéssel (csatornamosó +
szippantó géplánccal vagy kombi tehergépkocsival), előre nem meghatározható arányban igény szerint,
több alkalommal.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen tájékoztatás nem minősül kötelezettségvállalásnak.
Ajánlatkérő a keretösszeg teljes felhasználására kötelezettséget nem vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezésre állás (A munka megkezdésére vonatkozó reakcióidő: a
megajánlott munkaóra szám nem lehet kevesebb 2 óránál és nem lehet több 5 óránál.) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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) Értékelési szempontok kiegészítése:
Nettó ajánlati ár
•aluljáró csatorna rendszer tisztítás - súlyszáma: 10
•hidak és közúti felüljárók dilatációjának tisztítása - súlyszáma: 25
•hidak és közúti felüljárók víznyelő elvezető rendszer tisztítása - súlyszáma: 25
•hidak és közúti felüljárók víznyelőinek tisztítása - súlyszáma: 25
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:
19164 / 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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dilatációk és víznyelő rendszerek tisztítása
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: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PÓNUS Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10924848213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 40.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
E-mail: info@ponus.hu
Telefon: +36 707795044
Internetcím(ek): (URL) http://www.csatornatisztitas.com/
Fax: +36 28543890
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10924848213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PÓNUS Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10924848213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 40.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10924848213
Hivatalos név: DIMER Hulladékkezelő, Szállító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12315260243
Postai cím: Lőrinci Utca 17/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12315260243
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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Budapesti Történeti Múzeum (0147/2022)
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: Sárosi Edit
Telefon: +36 14878833
E-mail: fonyad.gabriella@btm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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
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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:
Negyedéves ETE-Kézi földmunka, bontómunka
Hivatkozási szám: EKR000632342021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

680

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapesti Történeti Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi földmunka
és régészeti bontómunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében, 80.000 munkaórában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21585300 (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: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 1/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest I. kerület, Budai Várpalota Déli zártkertek, várfal szivárgó
rendszer kiépítése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2500 munkaóra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000 Ft/
fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap nettó Forintban megadva 20
2 Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max. 7500
Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
3 A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / 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 ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 2/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerület, Fischer István utca 125.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2430 munkaóra
(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. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000
Ft/fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva 20
2 3. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max.
7500 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
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3 4. A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / 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 ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 3/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVII. kerület, Ároktő utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
270 munkaóra
(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. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000
Ft/fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva 20
2 3. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max.
7500 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
3 4. A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / 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:
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II.2.9) További információ:
Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 4/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Vörösvári út 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
216 munkaóra
(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. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000
Ft/fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva 20
2 3. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max.
7500 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
3 4. A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / 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 ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 5/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület, Budafoki út 62-64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
675 munkaóra
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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 szempont – 1 2. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000
Ft/fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva 20
2 3. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max.
7500 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
3 4. A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / 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 ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 6/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, I. kerület, Dísz tér 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
90 munkaóra
(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. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000
Ft/fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva 20
2 3. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max.
7500 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
3 4. A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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 ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi földmunka és régészeti bontómunka biztosítása
Rész száma: 7/2021
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, I. kerület, Dísz tér 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
360 munkaóra
(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. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó munkás létszámra vonatkoztatva, min. 5000
Ft/fő/nap, max. 7000 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva 20
2 3. Hibás teljesítési kötbér (hiányzó brigádvezetői létszámra vonatkoztatva, min. 5500 Ft/fő/nap, max.
7500 Ft/fő/nap, nettó Forintban megadva) 5
3 4. A munkavégzés megkezdése az adott lelőhelyen (munkaterületen) a közvetlen megrendeléstől
számítva (munkanapban megadva, legalább 1 munkanap, legfeljebb 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/fő/munkaórában megadva) / 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 ajánlati ár tartalmaz minden költséget, amely az közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek szerint
szükséges.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1/2021 Rész száma: 1 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
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: 2021/11/10 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8250000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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V.2.11)

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: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2/2021 Rész száma: 2 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
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: 2021/11/10 (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: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
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Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8019000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8019000
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: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/2021 Rész száma: 3 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
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: 2021/11/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecenatura Betéti társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
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: 891000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 891000
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: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4/2021 Rész száma: 4 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
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: 2021/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 712800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 712800
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: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5/2021 Rész száma: 5 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
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: 2021/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2227500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2227500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6/2021 Rész száma: 6 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmail.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 297000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 297000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7/2021 Rész száma: 7 Elnevezés: Kézi földmunka, bontómunka
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: 2021/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101. 1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: mecenatura.bt@gmai.com
Telefon: +36 204283338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1188000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1188000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mecenatura Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25021202209
Postai cím: Böszörményi út 101.1/5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021202209
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:
2021/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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ELI-HU Nonprofit Kft. (1759/2022)
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: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22604255206
Postai cím: Wolfgang Sandner Utca 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősy Anita
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: kutatás és fejlesztés
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:
Microsoft szerver licencpark bővítés
Hivatkozási szám: EKR001319952021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

702

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48214000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Microsoft alapú szerver-szolgáltatások iránti megnövekedett igény és a meglévő licencpark technológiai
avulása szükségessé tette Ajánlatkérő szerver-oldali Microsoft licencparkjának bővítését az alább
specifikáltak szerint.
Ajánlatkérő rendelkezik mind Microsoft Volume Licence Center, mind Microsoft CSP accounttal, ezért a
beszerzés tárgyát képező licenceket (a Microsoft teljesítéskor érvényes politikája szerint) ezen accountok
valamelyikén kell Ajánlatkérő számára elérhetővé tenni.
1) 50 db Windows Services 2022 Remote Desktop Services CAL - 1 User CAL;
2) 115 db Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack;
3) 80 db Windows Server 2022 Client Access License - 1 User CAL;
4) 250 db Windows Server 2022 Client Access License - 1 Device CAL.
A megajánlott Microsoft licencek, kizárólag eredeti, teljes értékű, új, először értékesített, hivatalos
forrásból származóak lehetnek. Ajánlatkérő nem tekinti egyenértékűnek a használt / újraértékesített licenc
verziókat.
Az ajánlatkérő a jelen pont tartalmát tekinti a beszerzés teljes körű műszaki leírásának.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49954850 (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: Microsoft szerver licencpark bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48214000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Microsoft alapú szerver-szolgáltatások iránti megnövekedett igény és a meglévő licencpark technológiai
avulása szükségessé tette Ajánlatkérő szerver-oldali Microsoft licencparkjának bővítését az alább
specifikáltak szerint.
Ajánlatkérő rendelkezik mind Microsoft Volume Licence Center, mind Microsoft CSP accounttal, ezért a
beszerzés tárgyát képező licenceket (a Microsoft teljesítéskor érvényes politikája szerint) ezen accountok
valamelyikén kell Ajánlatkérő számára elérhetővé tenni.
1) 50 db Windows Services 2022 Remote Desktop Services CAL - 1 User CAL;
2) 115 db Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack;
3) 80 db Windows Server 2022 Client Access License - 1 User CAL;
4) 250 db Windows Server 2022 Client Access License - 1 Device CAL.
A megajánlott Microsoft licencek, kizárólag eredeti, teljes értékű, új, először értékesített, hivatalos
forrásból származóak lehetnek. Ajánlatkérő nem tekinti egyenértékűnek a használt / újraértékesített licenc
verziókat.
Az ajánlatkérő a jelen pont tartalmát tekinti a beszerzés teljes körű műszaki leírásának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: összesített nettó felhasználási díj (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20402 / 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: Microsoft szerver licencpark bővítés
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: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10264450216
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: karakter@karakter.info
Telefon: +36 56513900
Internetcím(ek): (URL) www.karakter.info
Fax: +36 56422806
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
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: 49954850
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10264450216
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
Hivatalos név: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27294260213
Postai cím: Csonka János Utca 1/A A/2. ép.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27294260213
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24909707206
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
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
Hivatalos név: BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 22936949241
Postai cím: Deák Ferenc Utca 23.II.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22936949241
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11779177244
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11779177244
Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11856403242
Postai cím: Izabella Utca 5. pinceszint 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11856403242
Hivatalos név: STARK SOLUTION Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22959108243
Postai cím: Törökugrató Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22959108243
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
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VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Győrzámoly Község Önkormányzata (1830/2022)
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: Győrzámoly Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727794208
Postai cím: Rákóczi U. 45.
Város: Győrzámoly
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torma Viktória
Telefon: +36 202224119
E-mail: jegyzo@gyorzamoly.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorzamoly.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:
Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése
Hivatkozási szám: EKR001357312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése
Győrzámoly, Dergiták útja útburkolat építése, Útépítés 312,3 fm hosszúságban (0+12,7-0+325 kmsz
között) 1403 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyezése 1,0 db
Ideiglenes forgalomtechnikai elemek kihelyezése, bontása 1,0 egys.
Földkiemelés a kerékpárút új nyomvonalán, gépkocsira rakás, elszállítás, lerakóhelyi díj. 48,0 m3
Tükör készítés, simító hengerlés a kerékpárút új nyomvonalán 112,0 m2
Fagyvédő réteg építése homokos kavicsból 15 cm vastagságban kerékpárúton 12,5 m3
Burkolat alap készítése CKT-ból 15 cm vastagságban kerékpárúton 12,5 m3
Aszfalt kötő réteg készítése AC11 kötö jelű aszfaltból 4 cm vastagságban. 82,0 m2
Aszfalt kopó réteg készítése AC11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vastagságban. 80,0 m2
Meglévő zúzottkős burkolat profilozása 2104,0 m2
Tükör készítés, simító hengerlés 2104,0 m2
Altalaj tömörítés Trg 93% 841,0 m3
Z 0/35 zúzottkő kiékelés meglévő profilozott , tömörített burkolat alapra, 10 cm vastagságban 1438,0 m2
AC 11 kopó j. aszfaltréteg építése 5 cm vastagságban 1403,0 m2
Padka burkolat építése M22 jelű anyagból 0,5 m szélességben, átlag 15 cm vastagságban 668,0 m2
Közműszerelvények szintreemelése 4,0 db
Csapadékvíz csatorna építése 57 fm hosszúságban
Árokfenék rendezés rézsüburkolatok alatt. 8,0 m2
Cső lezárása pofafallal, rézsüburkolással 1,0 db
Földkiemelés munkaárokból 43,0
Tükör készítés árokfenéken, altalaj tömörítés 37,0 m2
DN 400 KGPVC cső fektetése földárokba 55,0 fm
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Homok visszatöltés csőzónába, csőtető+ 15 cm vastagságban 14,5 m3
Földvisszatöltés munkaárokba, réteges tömörítéssel 28,5 m3
Földkiemelés munkagödörből 9,5 m3
Tisztító akna készítés előregyártott elemekből terv szerinti méretben, öntöttvas fedlap elhelyezésével 2,0
db
Földvisszatöltés munkagödörbe tömörítéssel 7,7 m3
Víznyelő akna készítése monolit betonból, öntöttvas víznyelő ráccsal (60*60 méretben) új rézsüburkolással
1,0 db
Kiszoruló föld elszállítása + lerakóhelyi díj 12,0 m3
Szikkasztó árok készítése 644,0 fm
Győrzámoly, Dergiták útja útburkolat építése Útépítés 46,6+12,7 fm hosszúságban 325 m2
Meglévő zúzottkős burkolat profilozása 342,3 m2
Tükör készítés, simító hengerlés 342,3 m2
Altalaj tömörítés Trg 93% 114,0 m3
Z 0/35 zúzottkő kiékelés meglévő profilozott , tömörített burkolat alapra, 10 cm vastagságban 342,3 m2
AC 11 kopó j. aszfaltréteg építése 5 cm vastagságban 324,0 m2
Padka burkolat építése M22 jelű anyagból 0,5 m szélességben, átlag 15 cm vastagságban 108,0 m2
Közműszerelvények szintreemelése 1,0 db
Csapadékvíz csatorna építése 178,5 fm hosszúságban
Árokfenék rendezés rézsüburkolatok alatt. 28,0 m2
Cső lezárása pofafallal, rézsüburkolással 5,0 db
Földkiemelés munkaárokból 134,0 m3
Tükör készítés árokfenéken, altalaj tömörítés 116,0 m2
DN 400 KGPVC cső fektetése földárokba 178,5 fm
DN 160 KGPVC cső fektetése földárokba 30,2 fm
Homok visszatöltés csőzónába, csőtető+ 15 cm vastagságban 63,8 m3
Földvisszatöltés munkaárokba, réteges tömörítéssel 47,7 m3
Földkiemelés munkagödörből 14,1 m3
Tisztító akna készítés előregyártott elemekből terv szerinti méretben, öntöttvas fedlap elhelyezésével 3,0
db
Földvisszatöltés munkagödörbe tömörítéssel 9,8 m3
Víznyelő akna készítése monolit betonból, öntöttvas víznyelő ráccsal (60*60 méretben) új rézsüburkolással
5,0 db
Kiszoruló föld elszállítása + lerakóhelyi díj 26,8 m3
Győri út útburkolat építése , Útépítés 132,5 fm hosszúságban 4,0 m szélességben 530 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyezése 1,0 db
Ideiglenes forgalomtechnikai elemek kihelyezése, bontása 1,0 egys.
Meglévő zúzottkős burkolat profilozása 590,0 m2
Tükör készítés, simító hengerlés 590,0 m2
Altalaj tömörítés Trg 93% 197,0 m3
Z 0/35 zúzottkő kiékelés meglévő profilozott , tömörített burkolat alapra, 10 cm vastagságban 590,0 m2
AC 11 kopó j. aszfaltréteg építése 5 cm vastagságban 530,0 m2
Padka burkolat építése M22 jelű anyagból 0,5 m szélességben, átlag 15 cm vastagságban 132,0 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32806520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – 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: Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése
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: HU221 A teljesítés helye: 9172 Győrzámoly, Dergiták útja, Győri út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése
Győrzámoly, Dergiták útja útburkolat építése, Útépítés 312,3 fm hosszúságban (0+12,7-0+325 kmsz
között) 1403 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyezése 1,0 db
Ideiglenes forgalomtechnikai elemek kihelyezése, bontása 1,0 egys.
Földkiemelés a kerékpárút új nyomvonalán, gépkocsira rakás, elszállítás, lerakóhelyi díj. 48,0 m3
Tükör készítés, simító hengerlés a kerékpárút új nyomvonalán 112,0 m2
Fagyvédő réteg építése homokos kavicsból 15 cm vastagságban kerékpárúton 12,5 m3
Burkolat alap készítése CKT-ból 15 cm vastagságban kerékpárúton 12,5 m3
Aszfalt kötő réteg készítése AC11 kötö jelű aszfaltból 4 cm vastagságban. 82,0 m2
Aszfalt kopó réteg készítése AC11 kopó jelű aszfaltból 4 cm vastagságban. 80,0 m2
Meglévő zúzottkős burkolat profilozása 2104,0 m2
Tükör készítés, simító hengerlés 2104,0 m2
Altalaj tömörítés Trg 93% 841,0 m3
Z 0/35 zúzottkő kiékelés meglévő profilozott , tömörített burkolat alapra, 10 cm vastagságban 1438,0 m2
AC 11 kopó j. aszfaltréteg építése 5 cm vastagságban 1403,0 m2
Padka burkolat építése M22 jelű anyagból 0,5 m szélességben, átlag 15 cm vastagságban 668,0 m2
Közműszerelvények szintreemelése 4,0 db
Csapadékvíz csatorna építése 57 fm hosszúságban
Árokfenék rendezés rézsüburkolatok alatt. 8,0 m2
Cső lezárása pofafallal, rézsüburkolással 1,0 db
Földkiemelés munkaárokból 43,0
Tükör készítés árokfenéken, altalaj tömörítés 37,0 m2
DN 400 KGPVC cső fektetése földárokba 55,0 fm
Homok visszatöltés csőzónába, csőtető+ 15 cm vastagságban 14,5 m3
Földvisszatöltés munkaárokba, réteges tömörítéssel 28,5 m3
Földkiemelés munkagödörből 9,5 m3
Tisztító akna készítés előregyártott elemekből terv szerinti méretben, öntöttvas fedlap elhelyezésével 2,0
db
Földvisszatöltés munkagödörbe tömörítéssel 7,7 m3
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Víznyelő akna készítése monolit betonból, öntöttvas víznyelő ráccsal (60*60 méretben) új rézsüburkolással
1,0 db
Kiszoruló föld elszállítása + lerakóhelyi díj 12,0 m3
Szikkasztó árok készítése 644,0 fm
Győrzámoly, Dergiták útja útburkolat építése Útépítés 46,6+12,7 fm hosszúságban 325 m2
Meglévő zúzottkős burkolat profilozása 342,3 m2
Tükör készítés, simító hengerlés 342,3 m2
Altalaj tömörítés Trg 93% 114,0 m3
Z 0/35 zúzottkő kiékelés meglévő profilozott , tömörített burkolat alapra, 10 cm vastagságban 342,3 m2
AC 11 kopó j. aszfaltréteg építése 5 cm vastagságban 324,0 m2
Padka burkolat építése M22 jelű anyagból 0,5 m szélességben, átlag 15 cm vastagságban 108,0 m2
Közműszerelvények szintreemelése 1,0 db
Csapadékvíz csatorna építése 178,5 fm hosszúságban
Árokfenék rendezés rézsüburkolatok alatt. 28,0 m2
Cső lezárása pofafallal, rézsüburkolással 5,0 db
Földkiemelés munkaárokból 134,0 m3
Tükör készítés árokfenéken, altalaj tömörítés 116,0 m2
DN 400 KGPVC cső fektetése földárokba 178,5 fm
DN 160 KGPVC cső fektetése földárokba 30,2 fm
Homok visszatöltés csőzónába, csőtető+ 15 cm vastagságban 63,8 m3
Földvisszatöltés munkaárokba, réteges tömörítéssel 47,7 m3
Földkiemelés munkagödörből 14,1 m3
Tisztító akna készítés előregyártott elemekből terv szerinti méretben, öntöttvas fedlap elhelyezésével 3,0
db
Földvisszatöltés munkagödörbe tömörítéssel 9,8 m3
Víznyelő akna készítése monolit betonból, öntöttvas víznyelő ráccsal (60*60 méretben) új rézsüburkolással
5,0 db
Kiszoruló föld elszállítása + lerakóhelyi díj 26,8 m3
Győri út útburkolat építése , Útépítés 132,5 fm hosszúságban 4,0 m szélességben 530 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyezése 1,0 db
Ideiglenes forgalomtechnikai elemek kihelyezése, bontása 1,0 egys.
Meglévő zúzottkős burkolat profilozása 590,0 m2
Tükör készítés, simító hengerlés 590,0 m2
Altalaj tömörítés Trg 93% 197,0 m3
Z 0/35 zúzottkő kiékelés meglévő profilozott , tömörített burkolat alapra, 10 cm vastagságban 590,0 m2
AC 11 kopó j. aszfaltréteg építése 5 cm vastagságban 530,0 m2
Padka burkolat építése M22 jelű anyagból 0,5 m szélességben, átlag 15 cm vastagságban 132,0 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36
hónap) 10
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó
általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 10
3 A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dergiták útja, Győri út szilárd burkolat készítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
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: 32806520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
Hivatalos név: ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13178572208
Postai cím: Bartók B. Utca 8/A.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178572208
Hivatalos név: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11466648208
Postai cím: Külső Sági Út 20.
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Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11466648208
Hivatalos név: GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Kft
Nemzeti azonosítószám: 12887875208
Postai cím: Ezerjó Út 5/a
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12887875208
Hivatalos név: Aszfaltút Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14054961208
Postai cím: József Attila Utca 91
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14054961208
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:
2021/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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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

718

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

719

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (1692/2022)
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: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728355209
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széles Orsolya Judit
Telefon: +36 704894637
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.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:
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása
Hivatkozási szám: EKR001179172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) a műszaki dokumentáció szerint.
A projekt keretében összesen 770 m szilárd burkolat felújítása és 6800,7 m stabilizálás történik.
Mindösszesen 12 db útszakasz kerül felújításra, átlagosan 3-5 m szélességben, 0,5 vagy 1 m-es kétoldali
útpadkával. Részletesen a felhívás II.2.4) pontjában és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 118076023 (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. részajánlat
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: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló 020/2 hrsz (Ádám utca folytatása), 028 hrsz.
(Ádám dűlő)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat:
Az 1. részajánlat két szakasz tervén alapul:
A.) 6/2017. tervszámú Hajdúszoboszló külterületén földút stabilizációk engedélyezési tervéhez című
műszaki dokumentációból az alábbi útszakasz kerül megvalósításra:
- 028 hrsz-ú út (Ádám dűlő) 0+130 – 0+770 km szelvények között valósul meg, meglévő szilárd burkolatú
út felújításával.
B.) A 4/2020. tervszámú Hajdúszoboszló külterületi útjainak fejlesztése engedélyezési tervéhez című
műszaki dokumentációból az alábbi útszakasz kerül megvalósításra:
- 020/2 hrsz-ú út (Ádám utca folytatása, Ádám dűlő belterületi szakasza) 0+015 - 0+145 km szelvények
között valósul meg, meglévő szilárd burkolatú út felújításával.
Az útszakaszok nagy mértékben igénybe vannak véve a mezőgazdasági területek megközelítése miatt.
A szilárd burkolatú út esetében meglévő burkolat, 4 cm AC-16 alap kötőréteg és 4 cm AC-11 kopóréteg
kerül kialakításra. Az utakra hulló csapadékvíz több helyen meglévő útárokba kerül, vagy a földúton
elszikkad, vízi létesítményhez csatlakozó árok nincs. Vízállásos rész a stabilizáció terepből történő
kiemelése miatt nem alakulhat ki.
Vízjogi engedély köteles tevékenység nem tervezett a felújítás során. A tervezett fejlesztés nem építési
engedély köteles tevékenység. A fejlesztés közműveket, műtárgyat, növénytelepítést nem érint.
Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítás, átépítése nem érinti az új szakaszokat.
A fejlesztéssel érintett útszakaszokra vonatkozóan az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a tervezett
fejlesztés felújításnak minősül.
Az 1. részajánlat keretében összesen 770 m szilárd burkolatú út felújítása történik meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M.1. pont tekintetében megnevezett személyi állomány (szakember)
szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 24 hónap) 15
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 2. részajánlat
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló 0123 hrsz, 10087/1 hrsz (Fácán dűlő), 038 hrsz.,
10087/2 hrsz. (Fácán dűlő), 10574 hrsz, 10573 hrsz, 10951 hrsz (Szőlő dűlő), 0114/144 hrsz., 9035 hrsz.,
0132 hrsz., 0522 hrsz (Nyereg dűlő), 9319 hrsz., 0520 hrsz (Vízház dűlő)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. részajánlat három terven alapul:
A.) 5/2017. tervszámú Hajdúszoboszló külterületén földút stabilizációk engedélyezési tervéhez című
műszaki dokumentációból az alábbi útszakaszok kerülnek megvalósításra:
- 0123 hrsz.-ú út a 0+011,80-0+873 km. szelvények között valósul meg, földút stabilizációval,
- Fácán dűlő (10087/1 hrsz-en) a 0+000 - 0+750 km. szelvények között valósul meg, földút stabilizációval,
B.) 6/2017. tervszámú Hajdúszoboszló külterületén földút stabilizációk engedélyezési tervéhez című
műszaki dokumentációból az alábbi útszakasz kerül megvalósításra:
- 038 hrsz-ú út a 0+000 – 1+121 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval,
C.) A 4/2020. tervszámú Hajdúszoboszló külterületi útjainak fejlesztése engedélyezési tervéhez című
műszaki dokumentációból az alábbi útszakaszok kerülnek megvalósításra:
- Fácán dűlő 10087/2 hrsz-en – 0+000 – 0+295 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
- Szőlő dűlő, 10574 hrsz, 10573 hrsz, 10951 hrsz, 0+000 – 0+458 m között valósul meg, földút
stabilizációval;
- 0114/144 hrsz-ú út, 0+000 – 0+594 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
- 9035 hrsz-ú út, 0+000 – 0+220 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
- 0132 hrsz-ú út, 0+000 – 0+378 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
- Nyereg dűlő, 0522 hrsz, 0+000 – 1+221 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
- 9319 hrsz-ú út, 0+000 – 0+322 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
- Vízház dűlő, 0520 hrsz, 0+000 - 0+580 km szelvények között valósul meg, földút stabilizációval;
Az útszakaszok nagy mértékben igénybe vannak véve a mezőgazdasági területek megközelítése
miatt, azonban a stabilizálni kívánt földutak csapadékos időszakban járhatatlanok. Egy kis részét az
önkormányzat már korábban stabilizálta, illetve lakosság általi javítás is történt egy-egy szakaszon, mégis
nagymértékű és rendszeres a tönkremenetel. A karbantartás mellett is gondot okoz a mezőgazdasági
járművek és lakosok közlekedése a földutakon, dűlőutakon. A fejlesztéssel érintett szakaszok közül van
stabilizációs felülettel nem rendelkező földút is, ahol még ezidáig nem sikerült gondoskodni minden
időben megfelelő járhatóságról pénzügyi fedezet hiányában.
A felújítás során 3 vagy 5 m-es útszakaszok kerülnek megépítésre 0,5-0,5 m vagy 1 m széles útpadkával.
Sávok száma egy.
A földutak felújítása az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásában foglaltak szerint
került megtervezésre. A földutak felújítása alapjául a meglévő tömörített altalaj, 20 cm M56 Mechanikai
stabilizáció és 5 cm M22 Mechanikai stabilizáció szolgál.
Vízjogi engedély köteles tevékenység nem tervezett a felújítás során. A tervezett fejlesztések nem építési
engedély köteles tevékenységek. A fejlesztés közműveket, műtárgyat, növénytelepítést nem érint.
Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítás, átépítése nem érinti az új szakaszokat.
A fejlesztéssel érintett útszakaszokra vonatkozóan az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a tervezett
fejlesztés felújításnak minősül.
A 2. részajánlat keretében összesen 6800 m földút stabilizáció történik meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M.1. pont tekintetében megnevezett személyi állomány (szakember)
szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 24 hónap) 15
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2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
20636 / 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
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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: 1. részajánlat
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: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
E-mail: civisut2012@gmail.com
Telefon: +36 309190337
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209
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: 34457872
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
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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: Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13377702213
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13377702213
Hivatalos név: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23063613209
Postai cím: Téglási Utca 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063613209
Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209
Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14493768209
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768209
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: 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: MJB-GÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24213897215
Postai cím: Táncsics Mihály Út 34
Város: Penészlek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4267
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24213897215
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
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Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. részajánlat
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: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23063613209
Postai cím: Téglási Utca 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: octopusmg@gmail.com
Telefon: +36 709464046
Internetcím(ek): (URL) www.octopus-m.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063613209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83618151
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: Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13377702213
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13377702213
Hivatalos név: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23063613209
Postai cím: Téglási Utca 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063613209
Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209
Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14493768209
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768209
Hivatalos név: MJB-GÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24213897215
Postai cím: Táncsics Mihály Út 34
Város: Penészlek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4267
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24213897215
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
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Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. alapján végezte a bírálatot, az alábbi ajánlatok nem kertültek bírálat alá:
1. rész:
Octopus-M Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Téglási u. 44.
DUBA-SPED Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs utca 11.
TÖMB 2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.
MJB-GÉP Kft. 4267 Penészlek, Táncsics Mihály út 34.
2. rész:
Cívis-út Kft. 4251 Hajdúsámson, Martinka, Orgona utca 2.
DUBA-SPED Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs utca 11.
TÖMB 2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.
MJB-GÉP Kft. 4267 Penészlek, Táncsics Mihály út 34.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (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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Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (1523/2022)
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: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308469216
Postai cím: Boldog Sándor István Körút 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gábor
Telefon: +36 303268092
E-mail: katona.gabor@kotivizig.hu
Fax: +36 56343801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kotivizig.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: vízügyi ágazat
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:
VTT Közép-Tisza - eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000912602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekttel
(KEHOP-1.4.0-15-2016-00014) kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásához szükséges
eszközök szállítására
1 db eszközhordozó alapgép (motorjának névleges teljesítménye minimum 65 kW), ráadaptált 1db a
hordozó hátsó 3 pontos felfüggesztésére kapcsolható, a hátsó kardán tengely által meghajtott oldal
irányban hidraulikusan kitolható munkaszerelék, valamint 1 db a hordozó első 3 pontos felfüggesztésére
kapcsolható, az első kardán tengelyéről meghajtva.
A gép lassan folyamatosan haladva, a hullámtérben képes a fás, és lágy szárú növényzet zúzására, akár sík
terepen akár a rézsű oldalán egyaránt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43900000 (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: VTT Közép-Tisza - eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Gáz út 1/A. (KÖTIVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálat
telephelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekttel
(KEHOP-1.4.0-15-2016-00014) kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásához szükséges
eszközök szállítására
1 db eszközhordozó alapgép (motorjának névleges teljesítménye minimum 65 kW), ráadaptált 1db a
hordozó hátsó 3 pontos felfüggesztésére kapcsolható, a hátsó kardán tengely által meghajtott oldal
irányban hidraulikusan kitolható munkaszerelék, valamint 1 db a hordozó első 3 pontos felfüggesztésére
kapcsolható, az első kardán tengelyéről meghajtva.
A gép lassan folyamatosan haladva, a hullámtérben képes a fás, és lágy szárú növényzet zúzására, akár sík
terepen akár a rézsű oldalán egyaránt.
(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 megajánlott alapgép saját tömege (kg-ban megadva, min. 2700 kg, max.
4000 kg) 10
2 3. A megajánlott alapgép motorjának névleges teljesítménye (kW-ban megadva, min. 65 kW, max. 90
kW) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ajánlati ár (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: KEHOP-1.4.0-15-2016-00014
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x 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
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:
14285 / 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: VTT Közép-Tisza - eszközbeszerzés
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: 2022/01/19 (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: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12322211213
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Postai cím: Tormásrét Utca 5/a
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: szigetvari.gabor@varoskert.hu
Telefon: +36 203723770
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12322211213
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: 43900000
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: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10476015213
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10476015213
Hivatalos név: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12322211213
Postai cím: Tormásrét Utca 5/a
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12322211213
Hivatalos név: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23028557242
Postai cím: Stefánia Út 19. 4.em.3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028557242
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

738

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:
2022/01/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Méliusz Juhász Péter Könyvtár (1403/2022)
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: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15372332209
Postai cím: Bem Tér 19/D
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tünde
Telefon: +36 52502430
E-mail: szabo.tunde@meliusz.hu
Fax: +36 52502470
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.meliusz.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
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tócóskert és Tócóvölgy gazdaságélénkítő megújítása
Hivatkozási szám: EKR001630802021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

740

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő támogatásból megvalósuló projektek rendezvényeit kívánja megvalósítani 2 részben.
Tócóskert gazdaságélénkítő megújítása
Rész száma: 1
Ajánlatkérő a következő rendezvényeket kívánja megvalósítani összesen 36 alkalom:
"Környezetvédelmi napközis gyermektábor"- 1 alkalom
"Azok a csodálatos növények!" Virágzó balkonok, erkélyek előadássorozat- 4 alkalom
"Kutya jó nap" - 1 alkalom
"TócóSport" Környezettudatos sportnap- 1 alkalom
"Váltsunk szemléletet/Éljünk okosan Családi Ökonap a Tócóskerten"- 1 alkalom
"Madárcsalogató" - 1 alkalom
"Workshop a közösségért" - 10 alkalom
"Tócóskerti séta"- 4 alkalom
"Évszakok szabadtéri kiállítás" - 1 alkalom
"Szenvedélyek rabságában - előadássorozat" - 8 alkalom
"STOP - Közlekedj okosan"- 4 alkalom
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatban valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell az adott rendezvény/program valamennyi járulékos
költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
Tócóvölgy gazdaságélénkítő megújítása
Rész száma: 2
Ajánlatkérő a következő rendezvényeket kívánja megvalósítani összesen 24 alkalom:
"Mozdulj rá! Sport és környezet"- 1 alkalom
"Zöld ősz! (Családi nap)"- 1 alkalom
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"Tudatos kutyatartók napja"- 1 alkalom
"Sétáljunk együtt! - Nagy gyalogló nap - Ismerjük meg a Nordic Walkingot"- 4 alkalom
"Jelbeszéd a gyakorlatban (Workshop)"- 8 alkalom
"A Tócóvölgy flórája előadássorozat" - 4 alkalom
"Szülők, nagyszülők iskolája előadássorozat"- 5 alkalom
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatban valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell az adott rendezvény/program valamennyi járulékos
költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Tócóskert gazdaságélénkítő megújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, Tócóskert városrész
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a következő rendezvényeket kívánja megvalósítani összesen 36 alkalom:
"Környezetvédelmi napközis gyermektábor"- 1 alkalom
"Azok a csodálatos növények!" Virágzó balkonok, erkélyek előadássorozat- 4 alkalom
"Kutya jó nap" - 1 alkalom
"TócóSport" Környezettudatos sportnap- 1 alkalom
"Váltsunk szemléletet/Éljünk okosan Családi Ökonap a Tócóskerten"- 1 alkalom
"Madárcsalogató" - 1 alkalom
"Workshop a közösségért" - 10 alkalom
"Tócóskerti séta"- 4 alkalom
"Évszakok szabadtéri kiállítás" - 1 alkalom
"Szenvedélyek rabságában - előadássorozat" - 8 alkalom
"STOP - Közlekedj okosan"- 4 alkalom
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatban valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell az adott rendezvény/program valamennyi járulékos
költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
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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 szempont – 1 2.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember rendezvényszervezés
területen szerzett szakmai tapasztalata db (min. 0 db, max. 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Ajánlati ár (nettó forint) / 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: TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés
alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő
feltételét a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza részletesen.
A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a projekt 2023-ra tervezett fizikai zárására irányuló
módosítási kérelmet az Irányító Hatóság engedélyezze.
II.2.1)
Elnevezés: Tócóvölgy gazdaságélénkítő megújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe, Tócóvölgy városrész
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a következő rendezvényeket kívánja megvalósítani összesen 24 alkalom:
"Mozdulj rá! Sport és környezet"- 1 alkalom
"Zöld ősz! (Családi nap)"- 1 alkalom
"Tudatos kutyatartók napja"- 1 alkalom
"Sétáljunk együtt! - Nagy gyalogló nap - Ismerjük meg a Nordic Walkingot"- 4 alkalom
"Jelbeszéd a gyakorlatban (Workshop)"- 8 alkalom
"A Tócóvölgy flórája előadássorozat" - 4 alkalom
"Szülők, nagyszülők iskolája előadássorozat"- 5 alkalom
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatban valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell az adott rendezvény/program valamennyi járulékos
költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét.
(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 szerződés teljesítésében részt vevő szakember rendezvényszervezés
területen szerzett szakmai tapasztalata db (min. 0 db, max. 5 db) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Ajánlati ár (nettó forint) / 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: TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés
alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő
feltételét a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza részletesen.
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:
25728 / 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
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IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Tócóskert gazdaságélénkítő megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy alkalmazni kívánja a Kbt. 75.§
(2) bekezdés e) pontját, azaz eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be
az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot az adott részben.
Erre tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdésbe megállapítható az ajánlatok bontását követően,
hogy az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi részben 1-1 db ajánlat
érkezett be, így az ajánlatok értékelése és bírálata nem releváns.
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:
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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: Laville Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24232980242
Postai cím: Székely Mihály Utca 10. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24232980242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Tócóvölgy gazdaságélénkítő megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy alkalmazni kívánja a Kbt. 75.§
(2) bekezdés e) pontját, azaz eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be
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az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot az adott részben.
Erre tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdésbe megállapítható az ajánlatok bontását követően,
hogy az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi részben 1-1 db ajánlat
érkezett be, így az ajánlatok értékelése és bírálata nem releváns.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Laville Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24232980242
Postai cím: Székely Mihály Utca 10. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24232980242
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:
2022/01/27 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1756/2022)
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: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10644371244
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziládyné dr. Vauver Szilvia
Telefon: +36 14281727
E-mail: kozbeszerzes.kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.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: szakosított hitelintézet
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:
Komplex bankári biztosítás az MFB Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR001666362021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Komplex bankári biztosítás az MFB Zrt. részére. A biztosítási szerződés 3 fedezeti részből áll: a)
Bűncselekmény biztosítás b) Számítógépes bűncselekmény biztosítás c) pénzintézeti szakmai
felelősségbiztosítás Biztosítási eseménynek minősül: a) Bűncselekmény biztosítás esetében: • alkalmazotti
hűtlenség • károkozás a Biztosított telephelyén • szállítás során bekövetkező kár • hamisítás vagy
megváltoztatás • hamisított értékpapírok • hamis pénz • felkelés és zavargás
b) számítógépes bűncselekmény biztosítás esetében: • számítógépes rendszerekkel kapcsolatos kár
• számítógépes programok módosításával kapcsolatos kár • elektronikus számítógépes utasításokkal
kapcsolatos kár • elektronikus adatokban és adathordozókban okozott kár • számítógépes vírus által
okozott kár • elektronikus hírközlés során bekövetkezett kár • elektronikus adatátvitel során bekövetkezett
kár • elektronikus értékpapírokkal kapcsolatos kár • hamisított telefaxüzenetek által okozott kár
c)Szakmai felelősségbiztosítás esetében:
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a szakmai felelősségből eredő kárt, és a hivatalos vizsgálat
kapcsán felmerült költségeket, amelyek olyan kárigényből származnak, melyet első alkalommal a
biztosítási időszak hatálya – ideértve a biztosítási események felfedezési időszakának kiterjesztése esetén a
felfedezési időszak kiterjesztésének időtartamát is – alatt érvényesítenek a Biztosítottal szemben. Szakmai
felelősségnek minősül a harmadik személlyel szembeni, valamely szakmai műhibából eredő, jogszabály
szerint fennálló kártérítési kötelezettség. Kiegészítő fedezetek: • automatikus leányvállalati fedezet (a
fedezet kiterjed bármely befektetési céllal létrehozott társaságon kívüli leányvállalatra, amelyet a Szerződő
a jelen biztosítási szerződés kezdeti időpontja után vásárol fel, vagy újonnan alapít), • kiterjesztett
kárbejelentési időszak, • bíróságon való megjelenés költségtérítése, • becsületsértés, rágalmazás (a fedezet
kiterjed a Biztosított harmadik személlyel szemben, jogszabály szerint fennálló kártérítési felelősségére,
mely a Biztosított természetes személy által elkövetett becsületsértés, rágalmazás kapcsán érvényesített
kárigényből származik), • dokumentumok
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elvesztése (a fedezet kiterjed a Biztosított harmadik személlyel szemben, jogszabály szerint fennálló
kártérítési felelősségére, amely dokumentumok megsemmisülése, sérülése, eltűnése, törlése kapcsán
érvényesített kárigényből származik).
Kártérítési limit mértéke: Szerződés szintű biztosítási összeg: 2.500.000.000 Ft / biztosítási időszak
Szerződésen belüli szublimitek:
Bűncselekmény biztosítás: 2.500.000.000 Ft / biztosítási időszak
Számítógépes bűncselekmény biztosítás: 2.500.000.000 Ft/biztosítási időszak
Szakmai felelősségbiztosítás: 2.500.000.000 Ft / biztosítási időszak Ezen belül hivatalos vizsgálat szublimit:
50.000.000 Ft / biztosítási időszak
A részletes feltételeket az Ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35900000 (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: Komplex bankári biztosítás az MFB Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés helye: USA/Kanada területét kivéve a világ valamennyi országa.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex bankári biztosítás az MFB Zrt. részére. A biztosítási szerződés 3 fedezeti részből áll: a)
Bűncselekmény biztosítás b) Számítógépes bűncselekmény biztosítás c) pénzintézeti szakmai
felelősségbiztosítás Biztosítási eseménynek minősül: a) Bűncselekmény biztosítás esetében: • alkalmazotti
hűtlenség • károkozás a Biztosított telephelyén • szállítás során bekövetkező kár • hamisítás vagy
megváltoztatás • hamisított értékpapírok • hamis pénz • felkelés és zavargás
b) számítógépes bűncselekmény biztosítás esetében: • számítógépes rendszerekkel kapcsolatos kár
• számítógépes programok módosításával kapcsolatos kár • elektronikus számítógépes utasításokkal
kapcsolatos kár • elektronikus adatokban és adathordozókban okozott kár • számítógépes vírus által
okozott kár • elektronikus hírközlés során bekövetkezett kár • elektronikus adatátvitel során bekövetkezett
kár • elektronikus értékpapírokkal kapcsolatos kár • hamisított telefaxüzenetek által okozott kár
c)Szakmai felelősségbiztosítás esetében:
A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a szakmai felelősségből eredő kárt, és a hivatalos vizsgálat
kapcsán felmerült költségeket, amelyek olyan kárigényből származnak, melyet első alkalommal a
biztosítási időszak hatálya – ideértve a biztosítási események felfedezési időszakának kiterjesztése esetén a
felfedezési időszak kiterjesztésének időtartamát is – alatt érvényesítenek a Biztosítottal szemben. Szakmai

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

752

felelősségnek minősül a harmadik személlyel szembeni, valamely szakmai műhibából eredő, jogszabály
szerint fennálló kártérítési kötelezettség. Kiegészítő fedezetek: • automatikus leányvállalati fedezet (a
fedezet kiterjed bármely befektetési céllal létrehozott társaságon kívüli leányvállalatra, amelyet a Szerződő
a jelen biztosítási szerződés kezdeti időpontja után vásárol fel, vagy újonnan alapít), • kiterjesztett
kárbejelentési időszak, • bíróságon való megjelenés költségtérítése, • becsületsértés, rágalmazás (a fedezet
kiterjed a Biztosított harmadik személlyel szemben, jogszabály szerint fennálló kártérítési felelősségére,
mely a Biztosított természetes személy által elkövetett becsületsértés, rágalmazás kapcsán érvényesített
kárigényből származik), • dokumentumok
elvesztése (a fedezet kiterjed a Biztosított harmadik személlyel szemben, jogszabály szerint fennálló
kártérítési felelősségére, amely dokumentumok megsemmisülése, sérülése, eltűnése, törlése kapcsán
érvényesített kárigényből származik).
Kártérítési limit mértéke: Szerződés szintű biztosítási összeg: 2.500.000.000 Ft / biztosítási időszak
Szerződésen belüli szublimitek:
Bűncselekmény biztosítás: 2.500.000.000 Ft / biztosítási időszak
Számítógépes bűncselekmény biztosítás: 2.500.000.000 Ft/biztosítási időszak
Szakmai felelősségbiztosítás: 2.500.000.000 Ft / biztosítási időszak Ezen belül hivatalos vizsgálat szublimit:
50.000.000 Ft / biztosítási időszak
A részletes feltételeket az Ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződés-tervezet 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 (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza (Kbt.
76. § (2) bek. a) pont). A II.2.5. pontban rögzített Ár értékelési szempont esetén a biztosítási szerződés
teljes hatálya alatt fizetendő biztosítási díjat kell megadni. Az értékelés ismertetését az ajánlattételi
dokumentáció (AD) tartalmazza.
Ajánlatkérő ezúton jelzi, hogy a II.2.7. pontban rögzített időtartam esetében a kezdő időpont a
szerződéskötést követő nap és a szerződés 12 hónap időtartamra jön létre.
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
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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:
25510 / 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: Komplex bankári biztosítás az MFB Zrt. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/24 (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: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 25383371241
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Postai cím: Váci út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.kiss@colonnade.hu
Telefon: +36 305487427
Internetcím(ek): (URL) www.colonnade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25383371241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36239500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35900000
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

V.2.10)
V.2.11)

755

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: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 25383371241
Postai cím: Váci út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25383371241
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:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Muraszemenye Község Önkormányzata (1801/2022)
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: Muraszemenye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432096120
Postai cím: Béke Út 2. 1135/1.
Város: Muraszemenye
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8872
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.muraszemenye.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:
Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001629242021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

758

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Muraszemenyén” című pályázati eljárás keretében a
TOP.4.1.1-15-ZA1-2016-00035 kódszámú, valamint a TOP -3-2-1-16ZA1-2018-00046 kódszámú pályázathoz
kapcsolódóan a háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása.
A tevékenységek nem építési engedély kötelesek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63473982 (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: Építőmesteri munkák
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: HU223 A teljesítés helye: 8872 Muraszemenye, Béke út 6-8. szám Hrsz.:1007
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035 kódszámú projekt keretében:
Önkormányzati orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének építőmesteri, szak-és szerelőipari
munkák, valamint teljes akadálymentesítési, átalakítási munkák elvégzése.
Az építészeti rekonstrukció során a két intézményi épület bejáratait az azokat összefogó és védő
épületrésszel, egy megfelelő méretű és használhatóságú, akadálymentes szélfogóval bővítésre kerülnek,
akadálymentes rámpa építése.
A védőnői tanácsadó kiszolgáló helyiségeit babakocsi tárolóval kerül bővítésre.
A kivitelezés során megnő az orvosi rendelő váróhelységének mérete, a váróból közvetlenül elérhető
különnemű WC-kézmosót és akadálymentes illemhely kerül kialakításra.
A jelenleg használaton kívüli épületrészben az egészségügyi alapellátáshoz szervesen kapcsolódó
közösségi egészségmegőrzési és prevenciós funkciókat ellátó helyiségek, helyiség csoportok kerülnek
kialakításra (öltöző, vizesblokk, torna stb. helyiségekkel.
Ezt az épületrészt a főépület nyugati véghomlokzatán kialakítandó új bejáraton át lehet megközelíteni,
amelynek védelmére szélfogó pengefallal és előtetővel ellátott kis tornác kerül létesítésre (akadálymentes
megközelítés).
Kertépítészeti munkák elvégzése.
A tervezéssel érintett épület akadálymentesítése az orvosi rendelőt, a védőnői tanácsadót és a közösségi
épületszárnyat érintően is teljes egészében megvalósul, így a teljes épület akadálymentes lesz.
A felújított épület, illetve ingatlana az annak használatához szükséges számú gépjárművel a Béke utcából
akadálytalanul megközelíthető, a gépjárművek megállása, várakozása az épület ingatlanán szükség szerint
kialakítandó parkolóhely(ek)en biztosított.
Főbb mennyiségi adatok:
Zsaluzás 31,7 m2
Homlokzati állvány 135,8 m2
Munkaárok földkiemelése 7,03 m3
Munkagödör földkiemelése 11,36 m3
Tükörkészítése 72,55 m2
Feltöltés lábazati falak közé 3,15 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása 4 db
Betonaljzatok, járdák bontása 206,53 ,2
Betonacél helyszíni szerelése 0,536 t
Hegesztett betonacél háló 0,172 t
Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése0,715 t
Vasbeton pillér készítése 0,94 m3
Vasbeton gerenda készítése 0,45 m3
Vasbeton koszorú készítése 2,74 m3
Sík vasbeton teraszlemez készítése 0,55 m3
Ferde vasbeton rámpalemez készítése 1,3 m3
Lépcső készítése vasbetonból 0,51 m3
Beton aljzat készítése 9,62 m3
Szigeteléstvédő beton aljzat készítése 11,93 m3
Előregyártott nyílásáthidaló elhelyezése 52 db
Teherhordó és kitöltő fal bontása 9,74 m3
Válaszfal bontása 57,75 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 40,7 m2
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Válaszfal építése 113,1 m2
Tetőlécezés bontása 352,4 m2
Fa tetőszerkezetek készítése 17,6 m2
Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia 322,4 m2
Tetőlécezés cserepeslemez fedés alá 322,4 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 378,8 m
Deszkázás sík fémlemezfedés alá 17,6 m2
Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 22,8 m2
Oldalfalvakolat készítése 318,8 m2
Oldalfalvakolat simítása 318,8 m2
Homlokzati alapvakolat réteg készítése 38,8 m2
Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel 16,05 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon 10 cm szélességig 138,6 m
Azbesztmentes síkpala fedés bontása 352,4 m2
Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből 322,4 m2
Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése 38,2 m
Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél ereszszegélylemez elhelyezése 39,8 m
Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 109,12 m2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 97,41 m2
Padlóburkolat felületelőkészítése beltérben 156,25 m2
Falburkolat készítése beltérben 92 m2
Padlóburkolat készítése beltérben 156,25 m2
Padlóburkolat készítése kültérben 15,58 m2
Lábazatburkolat készítése beltérben 139,4 m
Laminált padló fektetése 42,47 m2
Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből 17,6 m2
Függőereszcsatorna szerelése 52,8 m
Lefolyócső szerelése 23,8 m
Falszegély szerelése 37,1 m
Kétvízorros falfedés 25,4 m
Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése 3 db
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése 19 db
Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése 2 db
Acél rámpakorlát elhelyezése 11,4 m
Belső festéseknél felület előkészítése 754,5 m2
Diszperziós festés 754,5 m2
Külső fafelületek lazúrozása 58,5 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 198,72 m2
Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése 198,72 m2
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással 40,8 m
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal 51,6 m2
Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása 352,4 m2
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése 188 m
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PERT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok
elhelyezése 189 db
PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal 159 m
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 63 m
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése 21 db
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése falikutak, mosdók 5 db
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 5 db
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Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal 3db
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb 20 db
Folytatás: II.2.13. pontban
Részletesen a műszaki-szakmai dokumentációban.
(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 többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hó 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035
II.2.9) További információ:
II.2.4. pont folytatása:
Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése 1 db
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése 8 db
Mosogató, mosdó vagy falikút tartozékok felszerelése 8 db
Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése 2 db
WC csésze elhelyezése 5 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése 5 db
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése 23 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 2 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek 8 db
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése 3 db
Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése 2 db
Műanyag védőcső szerelése horonyba 66 m
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe 120 m
MM fal 1 kV szigetelt vezeték vakolat alá fektetve 100 m
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe 2850 m
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe 260 m
Elosztó beépítése 3 db
Legrand-Cariva billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve 95 db
Schneider Merten dupla EPH csatlakozó aljzat 4 db
SCHRACK SIGMA ELSO mozgássérült WC vészjelző szett 1 db
Villámhárító felfogóvezeték szerelése 80 m
Villámhárító levezető vezeték szerelése 30 m
Beltéri vezetősáv 30 cm szélességben 4 m
Menekülési irányt mutató fali, irányító, nyilat is tartalmazó műanyag, utánvilágítós tábla 5 db
Vészjelző rendszer akadálymentesen használt WC-ben 1 db
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Induktív hurok, nyakba köthető, mobil hallást segítő eszköz 1 db
Vízszintes ajtóbehúzó kar nyíló ajtónál a belső oldalon 1 db
Rövid karos, álló mosdó csaptelep 1 db
WC ülőke,akm.70 cm hosszú fajansz WC csészére 1 db
Konkáv kialakítású mosdó 600/480 mm 1 db
Akadálymentes, fali, konzolos kialakítású rejtett öblítésű WC csésze 1 db
Weblap 1 db
Akm. Parkoló kialakítása 1 db
Vezetősáv kialakítása új beton térkő járdában 12,3 m
Kültéri, épülethomlokzaton elhelyezett Intézményi fali tábla, síkírással 2 db

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8872 Muraszemenye, Béke út 6-8. szám Hrsz.:1007
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00046 kódszámú projekt keretében:
Muraszemenye orvosi rendelő épületenergetikai korszerűsítése részeként fotovoltaikus energiatermelő
elemek (napelemek) kerülnek elhelyezésre, illetve beépítésre, hőszigetelési munkák elvégzése (megfelelő
hőburok előállítása), energiatakarékos LED fényforrások használata.
Főbb mennyiségi adatok:
Homlokzati vékonyvakolat 280,6 m2
Lábazati vakolat 16,05 m2
Kültéri vakolóprofil 194,7 m
Párafékező fólia 240,1 m2
Műanyag kültéri nyílászárók 23 db
Magastető hőszigetelése 5,6 m2
Födém hőszigetelése 469 m2
Padló peremszigetelés 164 m
Homlokzati hőszigetelés 264,2 m2
Radiátor b22 db
Napelem 40 db
Inverter 1 db
Lámpatest 89 db
Részletesen a műszaki-szakmai dokumentációban.
(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 többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hó 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00046
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25588 / 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: Építőmesteri munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/25 (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: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13292643220
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: konzultaxkft@gmail.com
Telefon: +36 306420585
Internetcím(ek): (URL) www.konzultax.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
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: 40961164
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: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületvillamossági
munkák
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13292643220
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Épületenergetikai 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: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13292643220
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: konzultaxkft@gmail.com
Telefon: +36 306420585
Internetcím(ek): (URL) www.konzultax.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
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: 22512818
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: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületvillamossági
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

767

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: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13292643220
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
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:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (1785/2022)
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: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10363315215
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mária
Telefon: +36 42548460
E-mail: jogi@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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:
Szennyvíz begyűjtése
Hivatkozási szám: EKR001445402021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

770

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
15 600 m3/év nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41100000 (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: nem közművel összegyűjtött házt.szennyvíz begy.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90400000-1

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
15 600 m3/év.
(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(............Ft/m3 +ÁFA) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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22731 / 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: nem közművel összegyűjtött házt.szennyvíz begy.
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: 2022/01/25 (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: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@kozmugeneral.hu
Telefon: +36 303998941
Internetcím(ek): (URL) www.kozmugeneral.hu
Fax: +36 42461363
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
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: 41100000
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
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: Szippantó felépítménnyel
rendelkező gépkocsi biztosítása.
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: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
Hivatalos név: Nevelős János
Nemzeti azonosítószám: 73830889235
Postai cím: Hajlás U 31
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73830889235
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.1.6., illetve az V.2.4. pontba az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege került feltüntetésre,
mivel pontos végösszeg meghatározása jelenleg nem lehetséges, mivel az a lakossági, illetve közületi
igénybejelentések számától függ.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Siklós Város Önkormányzata (1893/2022)
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: Siklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724045202
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyás Róbert
Telefon: +36 303303690
E-mail: robert.matyas@siklos.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.siklos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.siklos.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:
Játszóterek és multifunkciós pálya kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001717712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

776

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Siklós játszótereinek fejlesztése és 1 db közterületi multifunkciós sportpálya kialakítása két részben.
1. Rész: Közterületi játszótér fejlesztés
Közterületi játszótérfejlesztés több helyszínen és egy darab új játszótér létesítése. Nyertes kivitelező
feladata minden eszköz helyszínre szállítása, telepítése és a telepítéssel járó minden egyéb járulékos
munka, mint pl. kitűzések, földmunkák, alapozások, törmelékelszállítás, szükség szerinti tereprendezés, a
telepített játékok első használatbavétel előtti jogosult tanúsító szervezet általi ellenőrzése. A kivitelezés
építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
2. Rész: Közterületi multifunkciós sportpálya kialakítása
13,5 X 27,18 méretű öntött gumiburkolatú pálya kivitelezése a meglévő aszfaltburkolatú pálya helyén. A
kiírás szerinti szerkezeti rétegrend kialakítása, 2 cm vtg. öntött gumiburkolattal pályavonal felfestéssel,
szegélycserével, 1-1 pár új kosárpalánk és focikapu kihelyezéssel.
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97147756 (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: Közterületi játszótér kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Siklós:
Hajdú utca 11. (HRSZ.:1266/42)
Hajdú utca 1. (HRSZ.: 1266/42)
Béke tér (HRSZ.: 1445/31)
Iskola utca 24. (HRSZ.: 1421/25)
Zenthe Ferenc tér (HRSZ.: 1895/55)
Köztársaság tér 8. (HRSZ.: 1488/27)
Köztársaság tér 3. (HRSZ.:1488/27)
Hegyalja utca (HRSZ.: 280/13)
Herenvölgyi út (HRSZ.: 2107/147, 2107/137, 2107/138)
Szegfű utca (HRSZ.: 517)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 10 helyszín közül 9 helyszínen már meglévő játszótéri eszközök vannak. A Szegfű utcai helyszínen nincs
telepítve játszótéri eszköz, itt egy Street Workout kültéri tornapályát kell számításba
venni. Csuklópontos fitnesz eszközök vannak letelepítve továbbá a Hegyalja utcai játszótér mellett,
ahol egy libegő és egy lovagló eszköz várja a mozgásra vágyó felnőtteket és kamaszokat. Több helyszínen
is találhatóak bontásra ítélt játszótéri eszközök, melyeket bontása nem képezik Ajánlattevő feladatát, azt
Ajánlatkérő a tervezett beruházást megelőzően saját költségén bont el. A meglévő, 100 cm feletti
esésmagassággal rendelkező eszközök alatt homok ütéscsillapító burkolat került kialakításra. A
legtöbb helyszínen adottak a körülmények ahhoz, hogy az eszközök megfelelő árnyékoltságot kapjanak
a meglévő faállománynak köszönhetően, különösen igaz erre pl. a Béke téri helyszín, ahol a meglévő
eszközökön kívül egy rossz állapotú aszfalt burkolatú sportpálya is helyet foglal. A Zenthe téri, a Hajdú utca
1. és a Köztársaság tér 3. szám alatti játszóterek rossz
állapotú kerítéssel határoltak. Utcabútorok, egyes helyszínekről hiányoznak, más helyszíneken pedig
leromlott állapotú
padok és hulladékgyűjtők találhatók. A legújabban fejlesztett helyszíneken azonban az
önkormányzat által egyedileg gyártott padok és a településüzemeltetésben jól bevált alföldi típusú
billenős hulladékgyűjtők vannak kihelyezve.
Az új játszótéri eszközök elhelyezésénél mindenképpen figyelembe kell venni a meglévő eszközöket és
azok sok esetben ’láthatatlan’ esési tereinek (abban az esetben amikor az eszköz gyepes területen
helyezkedik el) kiterjedését. A homok ütéscsillapítással rendelkező eszközök esetében egyértelműbb,
hogy hol helyezkedik el a játszótéri eszköz esési terének határa, ott, ahol a homok ütéscsillapító
burkolatot felváltja a gyep vagy esetleg egyéb szóródó vagy szilárd burkolat.
A betervezett eszközök esési terei egyik esetben sem érintkeznek a meglévő eszközök esési tereivel. A
terveken kék vonallal jelölt területeken belül semmilyen akadály vagy tárgy nem helyezkedhet el,
beleértéve a homok ütéscsillapítás beton szegélyezést is. A beton kerti szegélynek minden esetben az
esési téren kívül kell esnie. A 100 cm alatti esésmagassággal rendelkező betervezett játszóeszközök
alatt elegendő a már meglévő gyepes területet telepítés után rendbe hozni, míg a 100 cm feletti
esésmagassággal rendelkező eszközök esetében az esésmagasságuknak megfelelő vastagságú
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agyagmentes homok ütéscsillapító burkolat kerül kialakításra geotextil terítéssel és beton kerti
szegéllyel. Szabvány szerint (MSZ EN 1176 és 1177) 200 cm esésmagasság alatti eszközök esetében 30
cm, míg a fölött 40 cm vastagságban szükséges a homokot teríteni. Azokon a helyszíneken, ahol
játszótéri eszközök és fitnesz eszközök is lesznek, ott mindenképpen gondoskodni kell a két funkció
fizikai elhatárolásáról. A Hegyalja utcában ez az elhatárolás már megoldott, a Szegfű utcában a Street
Workout park és az új játszótéri eszköz között középmagas cserjesáv telepítése javasolt. A Zenthe
Ferenc téri meglévő kerítés elbontandó, helyette pedig új kerítés megépítése szükséges. A
Köztérsaság tér 3. és Hajdú utca 1. szám alatti meglévő kerítést felújításra javaslom. A Béke tér új
játszóeszközökön kívül új gumiburkolatú sportpályát kap focikapukkal és kosárlabdapalánkokkal. Az
Iskola utcai játszótéren tervezett új eszközök fölé (játszóvár és homokozó), a Köztársaság tér 8. szám
alatti meglévő játszótéri eszközök fölé, illetve a Heren-völgyi játszótéren napvitorla telepítése
a terveken feltüntetett kialakításban.
A betervezett játszó-és fitnesz eszközök műszaki adatlapjait és esési terük rajzát mellékeljük
(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.12 hónap; max. 24 hónap) 30
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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5.) és II.2.7.) rovatok a 90 nap a munkaterület átadásától számítandó.
Adható pontszám: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
1. Ár: fordított arányosítás.
2. ért részszemp: arányosítás (legkedvezőtlenebb 12 hó, legkedvezőbb 24 hó)
A 2. értékelési részszempontra tett 12 hónapot el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen!
II.2.1)
Elnevezés: Közterületi multifunkciós sportpálya kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Siklós, Béke tér (HRSZ.: 1445/31)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Siklós Béke téren a 1445/3 helyrajzi számú közterületen található, meglévő aszfaltburkolatú
pályaszerkezetre, egy új multifunkcionális gumiburkolatú pálya kialakítását. A meglévő aszfaltburkolatú
pálya befoglaló mérete 13,5 méter x 27,18 méter, kiemelt beton szegéllyel körül határolva.
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A kialakítás során tervezett rétegrendek:
1-1 rétegrend meglévő rétegrendre kerülő pályaszerkezet esetében
2 cm zöld gumiburkolat
1 réteg primer tapadóhíd
1 réteg alépítmény felületét kiegyenlítő réteg
10 cm fi 6 vasalt betonaljzat készítése C-16 betonból, a burkolathoz szükséges dilatáció kialakításával
meglévő aszfaltburkolat
meglévő zúzalék
meglévő termett talaj
2-2 rétegrend meglévő, bontandó újraépítendő pályaszerkezet esetében
2 cm zöld gumiburkolat
1 réteg primer tapadóhíd
1 réteg alépítmény felületét kiegyenlítő réteg
10 cm fi 6 vasalt betonaljzat készítése C-16 betonból, a burkolathoz szükséges dilatáció kialakításával
meglévő aszfaltburkolat felbontása, a környező fák gyökérzetének kibontása
10 cm zúzalék feltöltés készítése szabvány szerinti tömörítéssel
meglévő termett talaj
A meglévő pálya szerkezet megtartásra kerül, és az 1-1 rétegrend kerül megépítésre. Kivéve a tervlapon
jelzett 5 x 4 méteres felületen, ahol a 2-2 rétegrend alkalmazandó. A meglévő kiemelt betonszegély
bontását követően beton kertiszegély kerül elhelyezésre. A pálya egyik hosszanti oldalán 50 cmes tengelytávolsággal, 1 cm x 2 cm-es méretben, 2 cm2 felülettel kivágásra kerül, a gumiburkolat
vastagságában közlekedő víz elvezetése érdekében, az alépítmény felső síkjának mélységéig. A pálya
Az alépítményt egyik hosszanti oldalára 1-2 %-os lejtési százalékkal kell kialakítani teljesen síkfelülettel,
négyzethálósan méterenként raszterben dilatálni. A gumiburkolat zöld színben, az alépítmény lejtését
követve kerül fektetésre. A felületi síktól való eltérés 0% lehet. A felületi víz nem állhat meg a pálya
gumiburkolatának felső síkján!
A pálya építése során a bolygatott zöldfelületet, az eredetivel megegyező állapotúra kell helyreállítani, az
új szerkezet szintjéhez igazított terepszinttel. A pálya szegélye mellett, a kivágott hosszanti szegélyrésznél,
a beton kertiszegély felső síkjától, a külső oldalon 2,5 cm mélységben.
Az elhelyezendő sporteszközöket, a kosárlabda palánk esetében a pályán kívüli alapozással, a focikapú
esetében a pályára történő rögzítéssel kell elhelyezni. Továbbá felfestésre kerül egy kis pályás foci pálya,
illetve hosszanti irányban egy kosárlabda pálya, a megadott szabvány szerinti szabályokkal, a jelenlegi
pályaméreteihez arányosítva.
(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.12 hónap; max. 24 hónap) 30
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 nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5.) és II.2.7.) rovatok a 90 nap a munkaterület átadásától számítandó.
Adható pontszám: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
1. Ár: fordított arányosítás.
2. ért részszemp: arányosítás (legkedvezőtlenebb 12 hó, legkedvezőbb 24 hó)
A 2. értékelési részszempontra tett 12 hónapot el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen!
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közterületi játszótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/26 (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: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 25398296202
Postai cím: Külterület Hrsz. 090/33
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
E-mail: gshepito@gmail.com
Telefon: +36 703943848
Internetcím(ek): (URL) www.gshepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25398296202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 81520000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81475250
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)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 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: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 25398296202
Postai cím: Külterület Hrsz. 090/33
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25398296202
Hivatalos név: Next Brand Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27284151202
Postai cím: Damjanich János Utca 31
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27284151202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Közterületi multifunkciós sportpálya kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/26 (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: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 25398296202
Postai cím: Külterület Hrsz. 090/33
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
E-mail: gshepito@gmail.com
Telefon: +36 703943848
Internetcím(ek): (URL) www.gshepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25398296202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15364120
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15672506
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: multifunkionális pálya
öntött gumiburkolat kialakítása
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 25398296202
Postai cím: Külterület Hrsz. 090/33
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25398296202
Hivatalos név: Next Brand Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27284151202
Postai cím: Damjanich János Utca 31
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27284151202
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:
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2021/12/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvényt (1753/2022)
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: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14925889202
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szép Szandra
Telefon: +36 72421700
E-mail: szep.szandra@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.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
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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
x Egyéb tevékenység: vízi közmű szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vízmérő beszerzés 2022.
Hivatkozási szám: EKR001308082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38421100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vízmérő beszerzés 2022.
Új házi vízmérők szállítása az alábbi bontásban mérettartományban. Az alapmennyiség vonatkozásában az
azon belül az egyes termékekre vonatkozó mennyiségi megoszlás tájékoztató jellegű.
Jelen közbeszerzési rész tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeknek a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben,
minőségben és teljesítményben való szállítása. Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre
vagy pedig
1. rész Lakás vízmérő DN15-20 - nettó 9 305 100 Ft
2. rész Bekötési (aknás vízmérő) DN15-25 - nettó 74 339 700 Ft
3. rész Bekötési (aknás vízmérő) DN40-200 - nettó 13 809 255 Ft
4. Ultrahangos vízmérő DN50-150 - nettó 12 276 941 Ft
keretösszegre köti, amelyik előbb teljesül. A szállítási ütemezést a műszaki leírás tartalmazza.
1. rész Lakás vízmérő Pontosság: Minimum R80
Méret Mennyiség Me.
DN 15 menetes 80 mm 500 db
DN 15 menetes 110 mm 1600 db
DN 20 menetes 130 mm 280 db
2. rész Bekötési (aknás vízmérő) Pontosság: Minimum R100
Méret Mennyiség Me.
DN 15 menetes 170 mm 6800 db
DN 20 menetes 190 mm 870 db
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DN 25 menetes 260 mm 440 db
3. rész Bekötési (aknás vízmérő) Pontosság: Minimum R100
Méret Mennyiség Me.
DN40 karimás 270mm 26 db
DN50 karimás 270mm 41 db
DN80 karimás 300mm 29 db
DN100 karimás 360mm 30 db
DN150 karimás 500mm 6 db
DN200 karimás 500mm 7 db
4.rész Ultrahangos vízmérő Pontosság: Minimum R500H
Méret Mennyiség Me.
DN50 karimás 200mm 12 db
DN80 karimás 225mm 17 db
DN100 karimás 250mm 18 db
DN150 karimás 300mm 3 db
Ajánlatkérő az adott ajánlati részhez rendelt keretösszeg minimum 70%-ának kimerítésére vállal
kötelezettséget.
A dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109730996 (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: Lakás vízmérő DN15-20 beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38421100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízmérő beszerzés 2022.
Új házi vízmérők szállítása az alábbi bontásban mérettartományban. Az alapmennyiség vonatkozásában az
azon belül az egyes termékekre vonatkozó mennyiségi megoszlás tájékoztató jellegű.
Jelen közbeszerzési rész tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeknek a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben,
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minőségben és teljesítményben való szállítása. Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre
vagy pedig
1. rész Lakás vízmérő DN15-20 - nettó 9 305 100 Ft
keretösszegre köti, amelyik előbb teljesül. A szállítási ütemezést a műszaki leírás tartalmazza.
1. rész Lakás vízmérő Pontosság: Minimum R80
Méret Mennyiség Me.
DN 15 menetes 80 mm 500 db
DN 15 menetes 110 mm 1600 db
DN 20 menetes 130 mm 280 db
A dokumentációban 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 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max.
12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bekötési (aknás vízmérő) DN15-25 beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízmérő beszerzés 2022.
Új házi vízmérők szállítása az alábbi bontásban mérettartományban. Az alapmennyiség vonatkozásában az
azon belül az egyes termékekre vonatkozó mennyiségi megoszlás tájékoztató jellegű.
Jelen közbeszerzési rész tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeknek a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben,
minőségben és teljesítményben való szállítása. Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre
vagy pedig
2. rész Bekötési (aknás vízmérő) DN15-25 - nettó 74 339 700 Ft
keretösszegre köti, amelyik előbb teljesül. A szállítási ütemezést a műszaki leírás tartalmazza.
2. rész Bekötési (aknás vízmérő) Pontosság: Minimum R100
Méret Mennyiség Me.
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DN 15 menetes 170 mm 6800 db
DN 20 menetes 190 mm 870 db
DN 25 menetes 260 mm 440 db
A dokumentációban 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 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max.
12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bekötési (aknás vízmérő) DN40-200 beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízmérő beszerzés 2022.
Új házi vízmérők szállítása az alábbi bontásban mérettartományban. Az alapmennyiség vonatkozásában az
azon belül az egyes termékekre vonatkozó mennyiségi megoszlás tájékoztató jellegű.
Jelen közbeszerzési rész tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeknek a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben,
minőségben és teljesítményben való szállítása. Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre
vagy pedig
3. rész Bekötési (aknás vízmérő) DN40-200 - nettó 13 809 255 Ft
keretösszegre köti, amelyik előbb teljesül. A szállítási ütemezést a műszaki leírás tartalmazza.
3. rész Bekötési (aknás vízmérő) Pontosság: Minimum R100
Méret Mennyiség Me.
DN40 karimás 270mm 26 db
DN50 karimás 270mm 41 db
DN80 karimás 300mm 29 db
DN100 karimás 360mm 30 db
DN150 karimás 500mm 6 db
DN200 karimás 500mm 7 db
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A dokumentációban 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 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max.
12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ultrahangos vízmérő DN50-150 beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízmérő beszerzés 2022.
Új házi vízmérők szállítása az alábbi bontásban mérettartományban. Az alapmennyiség vonatkozásában az
azon belül az egyes termékekre vonatkozó mennyiségi megoszlás tájékoztató jellegű.
Jelen közbeszerzési rész tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeknek a
vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben,
minőségben és teljesítményben való szállítása. Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre
vagy pedig
4. Ultrahangos vízmérő DN50-150 - nettó 12 276 941 Ft
keretösszegre köti, amelyik előbb teljesül. A szállítási ütemezést a műszaki leírás tartalmazza.
4.rész Ultrahangos vízmérő Pontosság: Minimum R500H
Méret Mennyiség Me.
DN50 karimás 200mm 12 db
DN80 karimás 225mm 17 db
DN100 karimás 250mm 18 db
DN150 karimás 300mm 3 db
A dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max.
12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
22318 / 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
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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: 2022 Rész száma: 1 Elnevezés: Lakás vízmérő DN15-20 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: 2022/01/21 (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: Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10710542243
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: SASZ@brunatazenner.com
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL) www.zenner.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542243
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: 9305100
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: 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: MOM Magyar Optikai Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10248504215
Postai cím: Ipari Út 16.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10248504215
Hivatalos név: Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11020648203
Postai cím: Halasi Út 14.
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Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11020648203
Hivatalos név: Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10710542243
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542243
Hivatalos név: ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26692713242
Postai cím: Üllői Út 134 1. lház. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26692713242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2022 Rész száma: 2 Elnevezés: Bekötési (aknás vízmérő) DN15-25 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: 2022/01/21 (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: MOM Magyar Optikai Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10248504215
Postai cím: Ipari Út 16.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: ertekesites@momzrt.hu
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Telefon: +36 308361870
Internetcím(ek): (URL) www.momzrt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10248504215
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: 74339700
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
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:
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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: Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10710542243
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542243
Hivatalos név: ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26692713242
Postai cím: Üllői Út 134 1. lház. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26692713242
Hivatalos név: MOM Magyar Optikai Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10248504215
Postai cím: Ipari Út 16.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10248504215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2022 Rész száma: 3 Elnevezés: Bekötési (aknás vízmérő) DN40-200 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: 2022/01/24 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

798

Hivatalos név: Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11020648203
Postai cím: Halasi Út 14.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@jankovicskft.hu
Telefon: +36 304752213
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76500266
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11020648203
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: 13809255
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
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: Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11020648203
Postai cím: Halasi Út 14.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11020648203
Hivatalos név: Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10710542243
Postai cím: Vöröskereszt Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2022 Rész száma: 4 Elnevezés: Ultrahangos vízmérő DN50-150 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: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26692713242
Postai cím: Üllői Út 134 1. lház. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@enerwe.hu
Telefon: +36 202470380
Internetcím(ek): (URL) www.enerwe.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26692713242
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: 12276941
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12490367213
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12490367213
Hivatalos név: ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26692713242
Postai cím: Üllői Út 134 1. lház. 1. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26692713242
Hivatalos név: MOM Magyar Optikai Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10248504215
Postai cím: Ipari Út 16.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10248504215
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
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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:
2022/01/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (1965/2022)
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: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728317209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi Csaba
Telefon: +36 52507507
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belvíz-elvezetés tervezése
Hivatkozási szám: EKR001749252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” tárgyú
projekt [TOP-1.5.1-20-2020-00013] keretén belül belvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez szükséges
tervezői szolgáltatás az alábbi részek szerinti megosztásban.
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:
26667 / 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:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” tárgyú
projekt [TOP-1.5.1-20-2020-00013] keretén belül belvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez szükséges
tervezői szolgáltatás elvégzése Földes tekintetében.
A tervezéssel érintett utcák, terek:
- Debreceni utca – Újfalui utca – Deák Ferenc utcai csomópont (hrsz-ok.: Főtér: 319/1; 319/2;319/3,
Debreceni utca: 534/2),
- Debreceni u. (hrsz.: 534/2),
- Kállai u. (hrsz.: 501),
- Radnóti u. (hrsz.: 770, 763),
- Petőfi u. (hrsz.: 859),
- Arany János u. (hrsz.: 966).
A tervezési szakaszok becsült összhossza: 3200 m, melyből közel 2350 m előregyártott mederelemmel
burkolt szakasz, valamint 850 m hosszon a meglévő árok jókarba helyezése történik. A felvezetett
nyomvonalakat a részletes geodéziai felmérés után köteles a nyertes ajánlattevő felülvizsgálni és
véglegesíteni.
A nyertes ajánlattevő (tervező) által elvégzendő feladatok így különösen:
- a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedély megszerzéséhez szükséges minden terv elkészítése és minden vizsgálat, mérés, feltárás
elvégzése, javaslatok, felülvizsgálatok, szakvélemények és egyéb kapcsolódó dokumentáció elkészítése,
- valamennyi érintettel (pl. önkormányzatok, nemzeti park, hatóságok, szakhatóságok, civil szervezetek,
közmű-üzemeltetők stb.) történő, a tervezést megelőzően megtartott egyeztetés lefolytatása, azok
dokumentálása,
- műtárgyak megtervezése,
- a tervezési terület geodéziai felmérése (magassági, vízszintes felvételek EOMA, EOV), valamint a hiteles
digitális földhivatali térképek beszerzése,
- az egyes közművek vezetékjogi, vízjogi, stb. közműengedélyének megszerzésében történő
közreműködés, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése,
- a szakági tervek műszaki leírásának részeként a szükséges környezetvédelmi fejezet elkészítése,
- méret- és mennyiségszámítás elkészítése a benyújtandó pályázathoz,
- közmű-adatszolgáltatás,
- kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
- az ún. árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervdokumentációval összefüggésben,
- az elkészülő tervek alapján kiírásra kerülő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás(ok) során
közreműködés a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett műszaki jellegű kérdések megválaszolásában,
szükség esetén a tervek, költségvetések, illetve műszaki leírások javítása,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő a kivitelezés
teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérőtől (megrendelőtől) kapott meghatalmazás
birtokában, helyette és nevében eljárva, ugyanakkor jelen eljárásnak nem része a tervezői művezetés.
Az engedélyes tervdokumentációt az engedélyezéshez szükséges példányszám + 4 papír példányban és 1
db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on).
A kiviteli tervdokumentációt 6 db papír alapú, és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban)
adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on), árazott és árazatlan költségvetések .xls formátumban,
valamint az árazott költségvetést pdf-formátumban és dátummal ellátva, aláírva kell rendelkezésre
bocsátani.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” tárgyú
projekt [TOP-1.5.1-20-2020-00013] keretén belül belvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez szükséges
tervezői szolgáltatás elvégzése Földes tekintetében.
A tervezéssel érintett utcák, terek:
- Debreceni utca – Újfalui utca – Deák Ferenc utcai csomópont (hrsz-ok.: Főtér: 319/1; 319/2;319/3,
Debreceni utca: 534/2),
- Debreceni u. (hrsz.: 534/2),
- Kállai u. (hrsz.: 466),
- Radnóti u. (hrsz.: 770, 763),
- Petőfi u. (hrsz.: 859),
- Arany János u. (hrsz.: 966).
A tervezési szakaszok becsült összhossza: 3200 m, melyből közel 2350 m előregyártott mederelemmel
burkolt szakasz, valamint 850 m hosszon a meglévő árok jókarba helyezése történik. A felvezetett
nyomvonalakat a részletes geodéziai felmérés után köteles a nyertes ajánlattevő felülvizsgálni és
véglegesíteni.
A nyertes ajánlattevő (tervező) által elvégzendő feladatok így különösen:
- a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedély megszerzéséhez szükséges minden terv elkészítése és minden vizsgálat, mérés, feltárás
elvégzése, javaslatok, felülvizsgálatok, szakvélemények és egyéb kapcsolódó dokumentáció elkészítése,
- valamennyi érintettel (pl. önkormányzatok, nemzeti park, hatóságok, szakhatóságok, civil szervezetek,
közmű-üzemeltetők stb.) történő, a tervezést megelőzően megtartott egyeztetés lefolytatása, azok
dokumentálása,
- műtárgyak megtervezése,
- a tervezési terület geodéziai felmérése (magassági, vízszintes felvételek EOMA, EOV), valamint a hiteles
digitális földhivatali térképek beszerzése,
- az egyes közművek vezetékjogi, vízjogi, stb. közműengedélyének megszerzésében történő
közreműködés, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése,
- a szakági tervek műszaki leírásának részeként a szükséges környezetvédelmi fejezet elkészítése,
- méret- és mennyiségszámítás elkészítése a benyújtandó pályázathoz,
- közmű-adatszolgáltatás,
- kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
- az ún. árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervdokumentációval összefüggésben,
- az elkészülő tervek alapján kiírásra kerülő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás(ok) során
közreműködés a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett műszaki jellegű kérdések megválaszolásában,
szükség esetén a tervek, költségvetések, illetve műszaki leírások javítása,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő a kivitelezés
teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérőtől (megrendelőtől) kapott meghatalmazás
birtokában, helyette és nevében eljárva, ugyanakkor jelen eljárásnak nem része a tervezői művezetés.
Az engedélyes tervdokumentációt az engedélyezéshez szükséges példányszám + 4 papír példányban és 1
db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on).
A kiviteli tervdokumentációt 6 db papír alapú, és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban)
adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on), árazott és árazatlan költségvetések .xls formátumban,
valamint az árazott költségvetést pdf-formátumban és dátummal ellátva, aláírva kell rendelkezésre
bocsátani.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” tárgyú
projekt [TOP-1.5.1-20-2020-00013] keretén belül belvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez szükséges
tervezői szolgáltatás elvégzése Komádi tekintetében.
A tervezéssel érintett utcák:
- Erzsébet u. (hrsz.: 1206),
- Baross u. (hrsz.: 1024),
- Budai Nagy Antal u. (hrsz.: 1007),
- Báthori u. (hrsz.: 1007),
- Rákóczi utca u. (hrsz.: 974).
A tervezési szakaszok becsült összhossza: 3630 m, melyből közel 2780 m előregyártott mederelemmel
burkolt szakasz, valamint 850 m hosszon a Szöcsköd- Komádi felső csatorna meglévő árkának kotrása,
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jókarba helyezése történik. A felvezetett nyomvonalakat a részletes geodéziai felmérés után köteles a
nyertes ajánlattevő felülvizsgálni és véglegesíteni.
A nyertes ajánlattevő (tervező) által elvégzendő feladatok így különösen:
- a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedély megszerzéséhez szükséges minden terv elkészítése és minden vizsgálat, mérés, feltárás
elvégzése, javaslatok, felülvizsgálatok, szakvélemények és egyéb kapcsolódó dokumentáció elkészítése,
- valamennyi érintettel (pl. önkormányzatok, nemzeti park, hatóságok, szakhatóságok, civil szervezetek,
közmű-üzemeltetők stb.) történő, a tervezést megelőzően megtartott egyeztetés lefolytatása, azok
dokumentálása,
- műtárgyak megtervezése,
- a tervezési terület geodéziai felmérése (magassági, vízszintes felvételek EOMA, EOV), valamint a hiteles
digitális földhivatali térképek beszerzése,
- az egyes közművek vezetékjogi, vízjogi, stb. közműengedélyének megszerzésében történő
közreműködés, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése,
- a szakági tervek műszaki leírásának részeként a szükséges környezetvédelmi fejezet elkészítése,
- méret- és mennyiségszámítás elkészítése a benyújtandó pályázathoz,
- közmű-adatszolgáltatás,
- kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
- az ún. árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervdokumentációval összefüggésben,
- az elkészülő tervek alapján kiírásra kerülő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás(ok) során
közreműködés a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett műszaki jellegű kérdések megválaszolásában,
szükség esetén a tervek, költségvetések, illetve műszaki leírások javítása,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő a kivitelezés
teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérőtől (megrendelőtől) kapott meghatalmazás
birtokában, helyette és nevében eljárva, ugyanakkor jelen eljárásnak nem része a tervezői művezetés.
Az engedélyes tervdokumentációt az engedélyezéshez szükséges példányszám + 4 papír példányban és 1
db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on).
A kiviteli tervdokumentációt 6 db papír alapú, és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban)
adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on), árazott és árazatlan költségvetések .xls formátumban,
valamint az árazott költségvetést pdf-formátumban és dátummal ellátva, aláírva kell rendelkezésre
bocsátani.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” tárgyú
projekt [TOP-1.5.1-20-2020-00013] keretén belül belvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez szükséges
tervezői szolgáltatás elvégzése Komádi tekintetében.
A tervezéssel érintett utcák:
- Erzsébet u. (hrsz.: 1206),
- Baross u. (hrsz.: 1024),
- Budai Nagy Antal u. (hrsz.: 1007),
- Báthori u. (hrsz.: 990),
- Rákóczi utca u. (hrsz.: 974).
A tervezési szakaszok becsült összhossza: 3630 m, melyből közel 2780 m előregyártott mederelemmel
burkolt szakasz, valamint 850 m hosszon a Szöcsköd- Komádi felső csatorna meglévő árkának kotrása,
jókarba helyezése történik. A felvezetett nyomvonalakat a részletes geodéziai felmérés után köteles a
nyertes ajánlattevő felülvizsgálni és véglegesíteni.
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A nyertes ajánlattevő (tervező) által elvégzendő feladatok így különösen:
- a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedély megszerzéséhez szükséges minden terv elkészítése és minden vizsgálat, mérés, feltárás
elvégzése, javaslatok, felülvizsgálatok, szakvélemények és egyéb kapcsolódó dokumentáció elkészítése,
- valamennyi érintettel (pl. önkormányzatok, nemzeti park, hatóságok, szakhatóságok, civil szervezetek,
közmű-üzemeltetők stb.) történő, a tervezést megelőzően megtartott egyeztetés lefolytatása, azok
dokumentálása,
- műtárgyak megtervezése,
- a tervezési terület geodéziai felmérése (magassági, vízszintes felvételek EOMA, EOV), valamint a hiteles
digitális földhivatali térképek beszerzése,
- az egyes közművek vezetékjogi, vízjogi, stb. közműengedélyének megszerzésében történő
közreműködés, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése,
- a szakági tervek műszaki leírásának részeként a szükséges környezetvédelmi fejezet elkészítése,
- méret- és mennyiségszámítás elkészítése a benyújtandó pályázathoz,
- közmű-adatszolgáltatás,
- kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
- az ún. árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervdokumentációval összefüggésben,
- az elkészülő tervek alapján kiírásra kerülő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás(ok) során
közreműködés a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett műszaki jellegű kérdések megválaszolásában,
szükség esetén a tervek, költségvetések, illetve műszaki leírások javítása,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő a kivitelezés
teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérőtől (megrendelőtől) kapott meghatalmazás
birtokában, helyette és nevében eljárva, ugyanakkor jelen eljárásnak nem része a tervezői művezetés.
Az engedélyes tervdokumentációt az engedélyezéshez szükséges példányszám + 4 papír példányban és 1
db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on).
A kiviteli tervdokumentációt 6 db papír alapú, és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban)
adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on), árazott és árazatlan költségvetések .xls formátumban,
valamint az árazott költségvetést pdf-formátumban és dátummal ellátva, aláírva kell rendelkezésre
bocsátani.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/01/31
Helyesen:
2022/02/09
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A fentieken módosításra került az Ajánlati dokumentáció vonatkozó két pontja: I/5.1, I/9.1., valamint az
Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás az 1., 2., 5., 7., 10. és 11. része is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/28 (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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Szent Margit Kórház (1915/2022)
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: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15799799241
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sinkó Zsuzsanna
Telefon: +36 14390252
E-mail: osztalyvezeto@sztmargit.hu
Fax: +36 14390252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dialízis kezeléséhez szükséges szerelékek 2022
Hivatkozási szám: EKR000289722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33181520-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész – Vérvonalszerelékek
1. 1 tűs vérvonalszerelék/SN-AV szett/Hemodialízis kezeléséhez, Fresenius 4008 géphez 336 db
2. 2 tűs vérvonalszerelék/2 tűs AV szett/Hemodialízis kezeléséhez, Fresenius 4008 géphez 9 200 db
3. HDF vérvonalszerelék Haemodiafiltrációs kezeléshez/HDF szett kompletten (AV + HDF Online adapter),
Fresenius 4008S géphez 384 db
Várható mennyiség összesen (1. – 3.): 9.920 db
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 10.659.200,- Ft
II. rész – Diasafe ultraszűrő
1. Diasafe ultraszűrő Fresenius 4008 géphez 70 db
Várható mennyiség: 70 db
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 2.299.500,- Ft
III. rész – Dializátorok
1. Low-Flux dializátor, 1,0 – 1,1 m2-es Effektív felület 140 db
2. Low-Flux dializátor, 1,3 – 1,5 m2-es Effektív felület 6 000 db
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3. Low-Flux dializátor, 1,7 – 1,9 m2-es Effektív felület 3 300 db
4. High-Flux dializátor, 1,6 – 2,0 m2-es Effektív felület 240 db
5. High-Flux dializátor, 1,8 – 2,0 m2-es Effektív felület 240 db
Várható mennyiség összesen (1. – 5.): 9.920 db
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 22.868.400,- Ft
IV. rész – Fisztula tű artériás
1. Fisztula tű, artériás (Backeye), 15Gx1” (25 mm) x Tubing 150mm 1 100 db
2. Fisztula tű, artériás (Backeye), 16Gx1” (25 mm) x Tubing 150mm 9 700 db
3. Fisztula tű, artériás (Backeye), 17Gx1” (25 mm) x Tubing 150mm 200 db
4. SN fisztula tű, 16Gx1” (25 mm) x Tubings 150mm 100 db
5. SN adapter, Y-adapter, 2 x Luer-Lock female, 1 x Luer-Lock male 200 db
6. Pressure line - Vénás nyomás hidrofób szűrő csatlakozó, szűrő: Luer-Lock female, Tubing: 270 mm, LuerLock male Fresenius 4008 géphez 60 db
7. Fisztula tű, Biohole v. Button Hole, 15Gx1” (25 mm) x Tubing 150mm 350 db
Várható mennyiség összesen (1. – 7.): 11.710 db
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 1.699.750,- Ft
V. rész – Kanülök
1. HD kanül szett balos, két lumenű, Raulerson, hajlított, 11,5Fx20 cm 11 db
2. HD kanül szett jobbos, két lumenű, Raulerson, hajlított, 11,5Fx15 cm 44 db
3. Tesio típusú, jobb oldali tartós hemodialízis kanül, két egymástól független, kerek kanülszárral, 10F,
artériás cuff 22 cm, vénás cuff 25 cm 6 db
4. Tesio típusú, bal oldali tartós hemodialízis kanül, két egymástól független, kerek kanülszárral, 10F,
artériás cuff 27 cm, vénás cuff 30 cm 6 db
5. Vezetődrót HD kanül felvezetéséhez, J/FLEX tulajdonságú 29 db
6. Beszúró tű, centrál véna pungálásához 29 db
7. Egyenes HD kanül 11,5F x 20 cm, két lumenű, szilicon, szövetbarát 14 db
8. Artériás Tesio Katéter Extension set 6 db
9. Vénás Tesio Katéter Extension set 6 db
Várható mennyiség összesen (1. – 9.): 151 db
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 2.890.020,- Ft
VI. rész – Koncentrátumok
1. Savas koncentrátum, K: 2,0 mmol/l, Ca: 1,5 mmol/l 15 110 liter
2. Savas koncentrátum, K: 3,0 mmol/l, Ca: 1,5 mmol/l 10 580 liter
3. Savas koncentrátum, K: 2,0 mmol/l, Ca: 1,25 mmol/l 6 050 liter
Várható mennyiség összesen (1. – 3.): 31.740 liter
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 8.728.500,- Ft
VII. rész – Bicarbonát zsák
1. Bicarbonat zsák, 650 gr, Fresenius 4008 géphez 9 920 db
Várható mennyiség összesen: 9.920 db
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 8.432.000,- Ft
VIII. rész – Só tabletta
1. Só tabletta vízlágyítóhoz, 25 kg-os kiszerelés 164 zsák
Várható mennyiség összesen: 164 zsák
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 337.840,- Ft
IX. rész – Haemodialízis géphez hideg sterilizáló oldat
1. Haemodialízis géphez Perecetsavas hideg sterilizáló oldat 158 kanna
2. Haemodialízis géphez Na-Hypoclorit-os hideg sterilizáló-tisztító oldat 7 kanna
Várható mennyiség összesen (1. – 2.): 165 kanna
Keretösszeg 7 hónapra: nettó 1.792.530,- Ft
További, részletes információk a közbeszerzési részek ismertetésénél találhatóak.
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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:
24741 / 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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak. A módosítás jogalapja: Kbt. 52. § (4) bekezdés b)
pont.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szeretethang Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület (1913/2022)
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: Szeretethang Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 19211428115
Postai cím: Keleti Márton Út 15 31412
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
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: Szeretethang - 3 csoportszobás minibölcsőde építés
Hivatkozási szám: EKR001588592021
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:
Szeretethang - 3 csoportszobás minibölcsőde építése vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretén belül az
alábbiak szerint:
• 3 csoportszobás minibölcsőde építése 323 m2 beépített bruttó alapterülettel, részben magastetős,
részben lapostetős kivitelben hagyományos építési technológiával, földszintes kialakításban,
• 246,83 m2 zöldfelület kialakítása (füvesítés, élősövény telepítés),
• 1126 m2 tereprendezés a szomszédos ingatlanok terepkialakítás figyelembevételével, feltöltéssel,
• 190,46 m2 térkőburkolatú járda, belsőút és parkoló építése,
• 62,94 fm előregyártott betonelemes (oszlopok, betételemek) kerítés építése 1,60 m magas,
• 76,24 fm támfalszerkezethez rögzített ipari táblás kerítés építése támfal/lábazati fal építéssel 1 db 5 m
széles tolókapuval és 2 db személybejáró kapuval 1,60 m magas + 52,27 fm táblás kerítésre szerelt plexi
burkolat készítése játszóudvar felől,
• 316,17 m2 Füvesített játszóudvar kialakítása (játékok telepítése nélkül)- eszköz beszerzésben szerepel • 59,34 m2 greslap burkolatú külsőtéri terasz és járda építése.
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A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24695 / 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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/08 (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:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-24695/2021 számon megjelent eredeti, továbbá a
0372/2022 számon és 1117/2022 számon megjelent módosító hirdetményekben meghatározott határidók
módosítása.
2.) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplöket arról, hogy az ajánlattételi
határidó a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbításra kerül.
3.) A módosításra kerülő dokumentumok:
Az árazatlan költségvetéshez kiegészítő költségvetés kerül kiadásra, (fájl-név: Árazatlan MÓD
220126_Kiegészítő költségvetés), a főösszesítő előbbiekkel kiegészítésre került (fájl-név: Árazatlan_MÓD
220126 Főösszesítő)
Az építész kiviteli terv módosításra kerül (fájl-név: Kiviteli terv elektromos és építész MÓD 220126)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség (1932/2022)
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: Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 18865419117
Postai cím: Fő Utca 396
Város: Tevel
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 74588099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnaiharmas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Őcsényi Horgász Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 19954639117
Postai cím: Repülőtér Repülőtér 1
Város: Őcsény
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 74505611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ocsenyihorgasz.5mp.eu/web.php?a=ocsenyihorgasz
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Őcsényi Repülőklub Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 19240637217
Postai cím: Repülőtér Repülőtér 1
Város: Őcsény
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 74588099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocseny-airfield.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megism. telep. körny. infrastrukt. fejleszt.
Hivatkozási szám: EKR000077152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az I. Dunakömlődi NO-Va tó környezetének fejlesztése rész esetében: A fejlesztéssel érintett telkek
Paks külterület 01026/3 és 01026/6 hrsz-ú ingatlan. A fejlesztés során kialakításra került zúzottköves
parkoló, szaniter konténerek, büfé (készen vásárolt faház, amit egy monolit vasbeton lemezalapra kell
lehelyezni), sport és szabadidő részleg (homokos ütéscsillapító rétegrend kialakításával), akadálymentes
horgász stég, tavak körül bográcsozó helyek, horgász mobil esőbeállók és sátorozásra alkalmas
terek. A tervezett fejlesztés nem minősül építési engedély köteles munkáknak. A II. Őcsényi Horgász
Egyesület akadálymentes WC építése rész esetében: A fejlesztés tárgya az 7143 Őcsény, külterület
05-ös helyrajzi számú telken új WC épületet (akadálymentes WC) építése. A létesítendő épület a
312/2012 kormányrendelet 1. melléklete alapján nem minősül építési engedély köteles munkának.
A III. Őcsényi Repülőklub SE közösségi helyiségének felújítása rész esetében: Őcsényi Repülőklub SE
közösségi helyiségének energetikai korszerűsítését tervezi. Ennek első üteme az épület homlokzatának
és födémjének szigetelése, nyílászáróinak cseréje, tető héjazatának cseréje, valamint napelemes rendszer
telepítése. A felújítás során a kültéri nyílászárók elbontásra kerülnek, amik helyére új, energetikai
szempontból korszerű nyílászárók kerülnek. A felújítás során a tetőszerkezet előzetes felmérés alapján
javításra kerül és kiépítésre kerül az eresz és oromdeszkázat.
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:
01577 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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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: 2022/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (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: 2022/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Helyesen
Dátum: 2022/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő a hirdetményben a VI.3.4. pont esetében a rész elnevezéseket nem tudja módosítani
adminisztratív okból. Tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi meghatározásnak megfelelően
járjanak el: Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) alpontja alapján érvénytelennek minősíti azon
ajánlatokat, melyek magasabb ajánlati ár értéket határoznak meg, mint az I. rész: Dunakömlődi NO-Va
tó környezetének fejlesztése rész esetében nettó 140 000 000.-Ft, a II. rész Őcsényi Horgász Egyesület
akadálymentes WC építése rész esetében nettó 6 000 000,- Ft, és a III. rész Őcsényi Repülőklub SE
közösségi helyiségének felújítása rész esetében, nettó 22 000 000,- Ft. Az ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket arról is, hogy az adott részek esetében, a fentiek az ajánlati felhívás II.2.1.3. pontjában
meghatározásra kerültek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2019/2022)
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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/04 (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:
2022/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Villány Város Önkormányzata (1976/2022)
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: Villány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724090202
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Hegedűs Brigitta
Telefon: +36 72592930
E-mail: hegedus.brigitta@villany.hu
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.villany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Villánykövesd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15333966202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Villánykövesd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7772
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Hegedűs Brigitta
Telefon: +36 72592930
E-mail: villanykovesdonk@gmail.com
Fax: +36 72492005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.villanykovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Villány-Villánykövesd kerékpárút építés
Hivatkozási szám: EKR001493252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45233162-2
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1 darab vállalkozási szerződés kerékpárút építésére.
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység. Az építési engedély ügyiratszáma:
ÚT/312/29/2019.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is
elfogad.
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:
25688 / 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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján a felhívásban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. §
(4) bekezdés a) és b) pontjaira tekintettel azért módosította, mert nem tudta a Kbt. 56. § (2) szerinti
határidőben a kiegészítő tájékoztatásra érkezett válaszokat megadni, amellyel összefüggésben a
közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25688/2021.
Az, ezt megelőző módosító hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1069/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (éééé/hh/nn)
Az 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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Hangony Községi Önkormányzat (1821/2022)
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: Hangony Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15349301205
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 130.
Város: Hangony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Béla Szilárd
Telefon: +36 48448001
E-mail: hangony.kozseg@gmail.com
Fax: +36 48548504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hangony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minibölcsöde kialakítása Hangony községben
Hivatkozási szám: EKR000205892021
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: Minibölcsöde kialakítása Hangony községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc utca 128. (hrsz: 50)
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A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Hangony, Rákóczi
Ferenc utca 128. (hrsz: 50) szám alatti ingatlanon meglévő épületben MINI BÖLCSŐDE kialakítása a
meglévő épület felújításával és átalakításával.
Beépített alapterület: 275,29 m2.
Építészet tartalmazza különösen:
A kialakítandó helyiségek hasznos alapterülete összesen: 119,69 m2. [Előtér – babakocsi tároló (10,97 m2),
Gyermek öltöző 01. – átadó (6,04 m2), Gyermek mosdó – fürösztő 01. (6,13 m2), Bölcsődei csoportszoba
01. (24,21 m2), Tejkonyha – előkészítő (11,21 m2), Mosókonyha – vasaló (5,91 m2), Akadályment. mosdó
(4,97 m2), Előtér (3,00 m2), Személyzeti öltöző (3,02 m2), Személyzeti vizesblokk (3,20 m2), Gyermek öltöző
– átadó 02. (6,38 m2), Gyermek mosdó – fürösztő 02. (6,38 m2), Bölcsődei csoportszoba 02. (24,90 m2),
Fűtési helyiség (3,37 m2) ].
Hasznos alapterületbe nem tartozó területek: Kerti játék tároló (3,87 m2), Fedett veranda (13,67 m2), Játszó
terasz (67,73 m2).
Szeglemezes rácsostartós tetőszerkezet, betoncserép fedéssel: 260 m2 tetőfelület.
Homlokzati hőszigetelés vékonyvakolattal: 224 m2.
Lábazati hőszigetelés lábazati gyöngy lábazatvakolattal: 67 m2. Belső nyílászárók: 15 db. Műanyag
homlokzati nyílászárók: 20 db.
Épületgépészet tartalmazza különösen:
Fűtés: 22 kW-os kondenzációs gázkazán: 1 db, radiátor termosztatikus szeleppel: 16 db
Víz, szennyvíz szerelés: falikút 1 db, mosogató: 2 db, mosdó: 3 db + 1 db akadálymentes, wc: 3 db + 1 db
akadálymentes, gyermek fürdető: 2 db,
Szellőzés: mini axiál ventilátor: 4 db, hőmérséklet szabályozott légbeeresztő szelep: 2 db
Épületvillamosság tartalmazza különösen: kapcsoló: 20 db, csatlakozó aljzat: 22 db, lámpatest: 34 db,
villámvédelmi hálózat kiépítése.
Külső munkák:kerítés kapu: 5 db, kerítés: 70 m, térkő burkolat: 27,95 m2.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden
esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat
elvégzésére, megvalósítására kell, hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon
esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
tervdokumentációban, költségvetés kiírásban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak
a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Rendelkezésre áll a kiviteli
tervdokumentáció. A kivitelezés nem építési engedélyköteles. Nyertes Ajánlattevő köteles minden
olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg,
valamint az építményekre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, azok üzemeltetéséhez,
biztonságos működtetéséhez szükséges. Az építmény(ek) sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele,
a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes
megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és
az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. Ajánlatkérő
hivatkozik az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

831

bekezdésre, azaz: ahol Ajánlatkérő az árazatlan költségvetésben, közbeszerzési dokumentumokban
egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelölt meg, az egyben az elvárt műszaki
teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt
összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje,
osztálya vagy leírása.
(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: 185
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-1.4.1-19-BO1-2019-00023
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14514 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HK/287-12/2021 Rész száma: Elnevezés: Minibölcsöde kialakítása Hangony községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester László E.V.
Nemzeti azonosítószám: 63032152225
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 34
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: mesterlaci19721021@gmail.com
Telefon: +36 202928350
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: 55059264
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:

45000000-7
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45330000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc utca 128. (hrsz: 50)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Hangony, Rákóczi
Ferenc utca 128. (hrsz: 50) szám alatti ingatlanon meglévő épületben MINI BÖLCSŐDE kialakítása a
meglévő épület felújításával és átalakításával.
Beépített alapterület: 275,29 m2.
Építészet tartalmazza különösen:
A kialakítandó helyiségek hasznos alapterülete összesen: 119,69 m2. [Előtér – babakocsi tároló (10,97 m2),
Gyermek öltöző 01. – átadó (6,04 m2), Gyermek mosdó – fürösztő 01. (6,13 m2), Bölcsődei csoportszoba
01. (24,21 m2), Tejkonyha – előkészítő (11,21 m2), Mosókonyha – vasaló (5,91 m2), Akadályment. mosdó
(4,97 m2), Előtér (3,00 m2), Személyzeti öltöző (3,02 m2), Személyzeti vizesblokk (3,20 m2), Gyermek öltöző
– átadó 02. (6,38 m2), Gyermek mosdó – fürösztő 02. (6,38 m2), Bölcsődei csoportszoba 02. (24,90 m2),
Fűtési helyiség (3,37 m2) ].
Hasznos alapterületbe nem tartozó területek: Kerti játék tároló (3,87 m2), Fedett veranda (13,67 m2), Játszó
terasz (67,73 m2).
Szeglemezes rácsostartós tetőszerkezet, betoncserép fedéssel: 260 m2 tetőfelület.
Homlokzati hőszigetelés vékonyvakolattal: 224 m2.
Lábazati hőszigetelés lábazati gyöngy lábazatvakolattal: 67 m2. Belső nyílászárók: 15 db. Műanyag
homlokzati nyílászárók: 20 db.
Épületgépészet tartalmazza különösen:
Fűtés: 22 kW-os kondenzációs gázkazán: 1 db, radiátor termosztatikus szeleppel: 16 db
Víz, szennyvíz szerelés: falikút 1 db, mosogató: 2 db, mosdó: 3 db + 1 db akadálymentes, wc: 3 db + 1 db
akadálymentes, gyermek fürdető: 2 db,
Szellőzés: mini axiál ventilátor: 4 db, hőmérséklet szabályozott légbeeresztő szelep: 2 db
Épületvillamosság tartalmazza különösen: kapcsoló: 20 db, csatlakozó aljzat: 22 db, lámpatest: 34 db,
villámvédelmi hálózat kiépítése.
Külső munkák:kerítés kapu: 5 db, kerítés: 70 m, térkő burkolat: 27,95 m2.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden
esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat
elvégzésére, megvalósítására kell, hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon
esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a
tervdokumentációban, költségvetés kiírásban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak
a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Rendelkezésre áll a kiviteli
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tervdokumentáció. A kivitelezés nem építési engedélyköteles. Nyertes Ajánlattevő köteles minden
olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg,
valamint az építményekre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, azok üzemeltetéséhez,
biztonságos működtetéséhez szükséges. Az építmény(ek) sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele,
a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes
megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és
az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. Ajánlatkérő
hivatkozik az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3)
bekezdésre, azaz: ahol Ajánlatkérő az árazatlan költségvetésben, közbeszerzési dokumentumokban
egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelölt meg, az egyben az elvárt műszaki
teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt
összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje,
osztálya vagy leírása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55059264
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester László E.V.
Nemzeti azonosítószám: 63032152225
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 34
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: mesterlaci19721021@gmail.com
Telefon: +36 202928350
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben foglaltakra tekintettel, a Szerződés II.3. pontjában
szereplő „A kivitelezés befejezésének időpontja [teljesítési határidő]: a kivitelezéssel érintett munkaterület
átadás-átvételének megtörténtétől számított 185 naptári nap.” mondat helyébe az alábbi mondat lép:
„A kivitelezés befejezésének időpontja [teljesítési határidő]: a kivitelezéssel érintett munkaterület átadásátvételének megtörténtétől számított 335 naptári nap.”
2. A Szerződés 3. számú mellékletének helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.
3. Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben foglaltakra tekintettel, a Szerződés III.10.
pontjában szereplő „A tárgyi munka nem építési engedélyköteles, ezért a számlázás a számviteli-, illetve
adózási jogszabályoknak megfelelően, az ÁFA szabályainak („egyenes” adózás) megfelelően történik.”
mondat helyébe az alábbi mondat lép:
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„A tárgyi munka építési engedélyköteles, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak
megfelelően, az ÁFA szabályainak („fordított” adózás) megfelelően történik”
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 Vállalkozó 2021. november 14. napján kelt akadályközlő levelében, mely jelen
szerződésmódosítás 1.sz. mellékletét képezi, az alábbiakat jelezte Megrendelő részere:
A kivitelezési munkálatok megkezdésekor, a beruházással érintett ingatlan, abszolút közművesítetlen volt,
a belterületi építési teleken nem volt elérhető semmilyen közüzemi ellátás, vagy közcélú szolgáltatás.
A Vállalkozó az akadályközlésében rögzítette, hogy a fentiekre figyelemmel, továbbá a közelgő éjszakai és
akár már napközbeni fagyokra tekintettel az alábbi – kivitelezés befejezési határidejére lényegesen ható problémákra szeretnénk felhívni Megrendelő figyelmét:
- a fűtés kiépítéséhez szükséges földgáz ellátás gázcsonkját a TIGÁZ Zrt. csak 2022 márciusa utáni
időpontra ígérte,
- hamarosan olyan készültségi szintet fog Vállalkozó elérni, ahonnan a meglévő közmű ellátással
kivitelezési munkákat végezni tovább már nem lehet,
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
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: 55059264 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55059264 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai itt folytatódik:
- a Vállalkozó az általa ideiglenesen kiépített villamos energiával tovább már nem tudja fűteni az épületet,
illetve minimális fűtés mellett egyéb gépek használata lehetetlen, így további munkavégzés nem
megoldott,
- fűtés hiányában a belső szakipari munkák elkezdése és folytatása – technológiai szempontból - nem
lehetséges (fűtetlen helyiségben nem lehet szárazépítési, festési és burkolási munkákat végezni),
- a fagyok beköszöntével az építéshez szükséges vízellátást sem tudják biztosítani, hiszen az ideiglenesen
kiépített felszíni vízvezetékek elfagynak.
A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével a koronavírus okozta
világjárványra és annak magyarországi terjedésére tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, továbbá a magyar

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

VII.2)

835

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország területére kiterjedően
veszélyhelyzetet (továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki.
Felek megállapodtak abban, hogy a Szerződésmódosítás I.4.1.-4.8. pontjában foglalt körülmények a
Kivitelezés teljesítését jelentősen befolyásolják, mely alapján az eredeti teljesítési határidő - munkaterület
átadástól (2021.07.27) számított 185 nap (2022.01.28) - a kialakult problémákra tekintettel nem tartható és
kezdeményezte a Szerződés módosítását.
Ajánlatkérő a fentebb bemutatott körülményeket a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásukkal
összefüggésben értékelt és arra jutott, hogy a Vállalkozó által bemutatott körülmények alátámasztják a
Szerződés módosításának indokoltságát. A Felek a Kbt. 141. §-a rendelkezéseinek megfelelően a jelen
Szerződésmódosítással új teljesítési határidőt határoznak meg.
A Szerződés III.10. pontjában Felek meghatározták, hogy a Kivitelezés nem építési engedélyköteles, ezért
a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, az ÁFA szabályainak („egyenes”
adózás) megfelelően történik.
A szerződéskötést követően a Megrendelő szembesült azzal a problémával, hogy a közbeszerzési
eljárást megindító felhívásban tévesen tüntette fel azt, hogy a Szerződés tárgyát képező munkálatok
nem építési hatósági engedély-kötelesek, ugyanis a feladat részét képező, az Ingatlan utcafrontján lévő
oromfal lebontása engedély-köteles tevékenység, amelyre a Megrendelő az építési hatóság engedélyével
rendelkezik is. Fentiekre tekintettel elengedhetetlen a Szerződés III.10. pontjának módosítása, ugyanis a
számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, „fordított adózásnak” megfelelően
kell, hogy történjen. A Felek a módosításokat jelen okiratban rögzítik.
A Szerződésmódosítás II.1. pontja tekintetében megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja
szerinti, a szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását, és megállapították, hogy
- a jelen Szerződésmódosítás szükségességét jelentő körülmény, miszerint a Kivitelezés helyszínéül
szolgáló Ingatlanon felmerülő közmű problémákra való tekintettel Vállalkozó az előre nem láthatóan
kialakult helyzetre való hivatkozással nem tudja a teljesíteni az eredeti teljesítési határidőt, - így
Megrendelő rajta kívül álló okból nem tudja szerződésszerűen biztosítani a munkaterület Szerződés
szerinti munkavégzésre és kivitelezésre alkalmasságát, valamint így a Kivitelezés a Szerződés szerinti
teljesítési határidő szerint nem valósítható meg - olyan körülmény, amelyet a Megrendelő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre,
- a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés szerinti
ellenérték nem növekedik.
A Szerződésmódosítás II.2. és II.3. pontja tekintetében a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése
szerint nem lényeges, az az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem
határoz meg.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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 Export-Import Bank Zrt. (1621/2022)
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 Export-Import Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16280
Postai cím: Nagymező utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: 0613749337
E-mail: simon.gabor2@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.exim.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SEPA szabvány szerinti utalások biztosítása a SWIFT rendszerben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
SEPA szabvány szerinti utalások biztosítása a SWIFT rendszerben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A Szolgáltató székhelye vagy telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK
rendelet módosításáról szóló 260/2012/EU rendelet szerint a fizetésforgalomban az eurozónán kívüli tagállamok
bankjainak a SEPA szabványnak megfelelő EUR átutalásokat xml fájlokban, kötegelt csomagokban kell a
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, azaz Nemzetközi Bankközi Pénzügyi
Telekommunikációs Társaság) felé továbbítani és ugyanígy fogadni. A 260/2012/EU rendelet az Eximbank - mint
eurozónán kívüli tagállami pénzintézet - számára is kötelezően alkalmazandó.
Ennek érdekében a SWIFT üzenetek forgalmazása tárgyban kötött és többször módosított érvényben lévő
alapszerződés kiegészítése a SEPA szabványnak megfelelő EUR átutalások (a továbbiakban SEPA üzenetek)
forgalmazásával, az ehhez szükséges szoftver eszközök beszerzésének, üzembe helyezésének, tesztelésének és
üzemeltetésének megvalósítása a SWIFT által kiadott Security Control-ok figyelembevételével és betartásával.
(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: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása: A fentiekben megjelölt időtartam kiegészítése - A szerződés határozatlan időre jött lére,
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során.
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:
3973 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SEPA szabvány szerinti utalások biztosítása a SWIFT rendszerben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/06 (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: Első Magyar SWIFT Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártonffy u. 25-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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: 83000
Pénznem: EUR
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

72262000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A Szolgáltató székhelye vagy telephelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK
rendelet módosításáról szóló 260/2012/EU rendelet szerint a fizetésforgalomban az eurozónán kívüli tagállamok
bankjainak a SEPA szabványnak megfelelő EUR átutalásokat xml fájlokban, kötegelt csomagokban kell a
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, azaz Nemzetközi Bankközi Pénzügyi
Telekommunikációs Társaság) felé továbbítani és ugyanígy fogadni. A 260/2012/EU rendelet az Eximbank - mint
eurozónán kívüli tagállami pénzintézet - számára is kötelezően alkalmazandó.
Ennek érdekében a SWIFT üzenetek forgalmazása tárgyban kötött és többször módosított érvényben lévő
alapszerződés kiegészítése a SEPA szabványnak megfelelő EUR átutalások (a továbbiakban SEPA üzenetek)
forgalmazásával, az ehhez szükséges szoftver eszközök beszerzésének, üzembe helyezésének, tesztelésének és
üzemeltetésének megvalósítása a SWIFT által kiadott Security Control-ok figyelembevételével és betartásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása: A fentiekben megjelölt időtartam kiegészítése - A szerződés határozatlan időre jött lére,
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során.
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: 113570
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Első Magyar SWIFT Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártonffy u. 25-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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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 2017. március 06-án megkötött szerződés 10. pontjában foglalt "kiszervezés" fejezet módosult a
külső szolgáltatók igénybevételéről szóló 7/2020. (VI.3.) számú MNB ajánlása alapján megfogalmazott
irányelveknek megfelelően.
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 külső szolgáltatók igénybevételéről szóló 7/2020. (VI.3.) számú MNB ajánlása
(továbbiakban: Ajánlás) alapján megfogalmazott irányelvek tették szükségessé a kiszervezést tartalmazó
szerződések megfelelő módosítását. Az Ajánlás kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket,
az MNB jogalkalmazási gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci
szabványokat és szokványokat. Az Ajánlás címzettjei között a hitelintézetek is szerepelnek, így az
Eximbank Zrt. is. Az Ajánlásnak való megfelelést az MNB az általa felügyelt pénzügyi szervezetek
körében az ellenőrzési és monitoring tevékenysége során figyelemmel kíséri és értékeli, összhangban az
általános európai felügyeleti gyakorlattal. Az Ajánlásnak történő megfelelés érdekében került sor az adott
kiszervezési szerződés felülvizsgálatára és módosítására.
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: 83000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 113570 Pénznem: EUR
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény VI.2.3. "Teljes szerződéses érték a módosítást követően" ponthoz kiegészítés: A
szerződés értéke az alapszerződés 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az inflációs korrekcióra
tekintettel változott, azaz a szerződés tartalmazta az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó
rendelkezését. Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor, jelen hirdetmény
VI.2.2. pontjában meghatározott okra tekintettel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/27 (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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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (26349/2021)
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: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13093271
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Edina
Telefon: +36 13364817
E-mail: olah.edina@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nbsz.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000746362020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Tövis utca 13.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Informatikai eszközök beszerzése:1 db nyomtató, 16 db monitor, 3 db
notebook.
A részletes műszaki követelményeket a 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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
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: KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12177 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30700/815-31/2021 Rész száma: 2 Elnevezés: EWS eszközök
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75602141
Postai cím: Váci Út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@enterprisegroup.hu
Telefon: +36 14712400
Internetcím(ek): (URL) www.enterprisegroup.hu
Fax: +36 14712402
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3784510
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):

30200000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:

30200000-1

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Tövis utca 13.

A közbeszerzés mennyisége: Informatikai eszközök beszerzése:1 db nyomtató, 16 db monitor, 3 db
notebook.
A részletes műszaki követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3784510
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75602141
Postai cím: Váci Út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@enterprisegroup.hu
Telefon: +36 14712400
Internetcím(ek): (URL) www.enterprisegroup.hu
Fax: +36 14712402
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek az eredeti Szerződés 1. számú mellékletét a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjának megfelelően a forgalmazói nyilatkozat alapján módosítják, mivel a gyártó a módosítással
érintett termékek gyártását, illetve forgalmazását megszüntette. A szerződésben rögzített ellenérték a
módosítást követően nem változott.
Felek az eredeti Szerződés teljesítési véghatáridejét módosítják, tekintettel arra, hogy a COVID19
világjárvány következtében az informatikai piacon súlyos gyártási és beszerzési válság alakult ki, így az
eredeti határidő nem volt tartható.
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: 3784510 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3784510 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Szegedi Tudományegyetem (1729/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: UK Biobank technológiai épület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000722702020
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: UK Biobank technológiai épület kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45262410-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE SZAKK Déli Klinikapark – 6725 Szeged, Bánomkert sor, hrsz.
20294
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Déli
Klinikaparkban található ún. „hangárgarázs” épületében UK Biobank technológiai épület kialakítása az
elkészült kiviteli tervek alapján összesen nettó 374,66 m2 hasznos alapterületen.
Elvégzendő munkanemek:
Teljeskörű, az összes szakágra kiterjedő (építészeti, gépészeti és elektromos) átalakítás szükséges a
munkaterületen. Az érintett épület műemlék ingatlanon, műemléki jelentőségű területen áll. A tervezett
munkák elvégzéséhez nem szükséges építésügyi hatósági engedély vagy örökségvédelmi engedély. A
munkálatok során biztosítani kell a Klinikapark zavartalan közlekedését, működését, betegellátását.
A részletes műszaki leírást a külön mellékletként csatolt műszaki tartalom tömörített mappa tartalmazza.
Az árazatlan költségvetést, valamint a részletes műszaki leírásokat és terveket Ajánlatkérő elektronikusan,
az https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000722702020/reszletek alatt teszi elektronikusan
elérhetővé, teljes terjedelemben.
(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: 60
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:
19043 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 36/E/2020/SZTE Rész száma: Elnevezés: UK Biobank technológiai épület kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 245923740

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.20

Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

847

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45262410-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE SZAKK Déli Klinikapark – 6725 Szeged, Bánomkert sor, hrsz.
20294
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Déli
Klinikaparkban található ún. „hangárgarázs” épületében UK Biobank technológiai épület kialakítása az
elkészült kiviteli tervek alapján összesen nettó 374,66 m2 hasznos alapterületen.
Elvégzendő munkanemek:
Teljeskörű, az összes szakágra kiterjedő (építészeti, gépészeti és elektromos) átalakítás szükséges a
munkaterületen. Az érintett épület műemlék ingatlanon, műemléki jelentőségű területen áll. A tervezett
munkák elvégzéséhez nem szükséges építésügyi hatósági engedély vagy örökségvédelmi engedély. A
munkálatok során biztosítani kell a Klinikapark zavartalan közlekedését, működését, betegellátását.
A részletes műszaki leírást a külön mellékletként csatolt műszaki tartalom tömörített mappa tartalmazza.
Az árazatlan költségvetést, valamint a részletes műszaki leírásokat és terveket Ajánlatkérő elektronikusan,
az https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000722702020/reszletek alatt teszi elektronikusan
elérhetővé, teljes terjedelemben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 74
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 253368693
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
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VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodása alapján a Szerződés 2.1. pontjában rögzített vállalkozói díjat, a 3.3. pontjában
rögzített fizetési feltételeket, valamint a 4.2. pontban rögzített teljesítési határidőt az alábbiak szerint
módosítják:
2.1. Eredeti szerződés szerint a Szerződés 2.1. pontja:
2.1. A teljes vállalási ár:
nettó összeg: 245.923.740,-Ft + ÁFA
azaz kettőszáznegyvenötmillió-kilencszázhuszonháromezer-hétszáznegyven forint + ÁFA.
1. számú módosítás szerint a Szerződés 2.1. pontja:
2.1. A teljes vállalási ár:
nettó összeg: 250.048.005,-Ft+ÁFA
azaz nettó kettőszázötvenmillió – negyvennyolcezeröt forint+ÁFA
2. számú módosítás szerint a Szerződés 2.1. pontja:
2.1. A teljes vállalási ár:
nettó összeg: 253.368.693,-Ft+ÁFA
azaz nettó kettőszázötvenhárommillió- háromszázhatvannyolcezer- hatszázkilencvenhárom forint+ÁFA
2.2. Eredeti szerződés szerint a Szerződés 3.3. pontja:
3.3. Számlázás: A Vállalkozó jogosult 1 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására az igazolt teljesítést
követően biztosít lehetőséget, az alábbiak szerint:
- 1. sz. részszámla: a vállalkozási díj 50 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültséghez
igazodóan,
- végszámla: a vállalkozási díj fennmaradó 50%-ról, a műszaki tartalom 100%-os megvalósítása esetén, a
sikeres átadás-átvételt követően.
1. számú módosítás szerint a Szerződés 3.3. pontja:
3.3. Számlázás: A Vállalkozó jogosult 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az igazolt teljesítést
követően, az alábbiak szerint:
˗ 1. sz. részszámla: a vállalkozási díj 50 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültséghez
igazodóan,
˗ 2. sz. részszámla: a vállalkozási díj 40 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os készültséghez
igazodóan,
˗ végszámla: a vállalkozási díj fennmaradó 10%-áról, a műszaki tartalom 100%-os megvalósítása esetén, a
sikeres átadás-átvételt követően.
2. számú módosítás szerint a Szerződés 3.3. pontja:
3.3. Számlázás: A Vállalkozó jogosult 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az igazolt teljesítést
követően, az alábbiak szerint:
˗ 1. sz. részszámla: a vállalkozási díj 50 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültséghez
igazodóan,
˗ 2. sz. részszámla: a vállalkozási díj 40 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os készültséghez
igazodóan,
˗ 3. sz. részszámla: a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 3.2. pontja szerinti pótmunkák ellenértékéről, azok
igazolt teljesítését követően
˗ végszámla: az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti vállalkozási díj fennmaradó 10%-áról, a műszaki tartalom
100%-os megvalósítása esetén, a sikeres átadás-átvételt követően.
2.3. Eredeti szerződés szerint a Szerződés 4.2. pontja:
4.2. Munkálatok kezdete és befejezése:
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül történik.
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A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követően átadott munkaterület átvételének napján kell
megkezdeni és 60 naptári napon belül sikeres műszaki átadás átvétellel befejezni.
2. számú módosítás szerint a Szerződés 4.2. pontja:
4.2. Munkálatok kezdete és befejezése:
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül történik.
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követően átadott munkaterület átvételének napján kell
megkezdeni és 74 naptári napon belül sikeres műszaki átadás átvétellel befejezni.
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: Tárgyi pótmunkák folyamatban lévő beruházással érintett
létesítményhez közvetlenül kapcsolódnak, azzal műszaki egységet alkotnak, és a pótmunkák sem műszaki,
sem gazdasági okból más vállalkozótól nem rendelhetők meg.
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: 245923740 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 253368693 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szigetvár Város Önkormányzat (1746/2022)
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: Szigetvár Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70316056
Postai cím: Zrínyi Tér 1.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Péter
Telefon: +36 73514300
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu
Fax: +36 73514349
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás 2.
Hivatkozási szám: EKR001053632020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás
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: HU231 A teljesítés helye: Szigetvár, belterület 1732/2. hrsz. – várpark
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: II.1.4. folytatása:
Projekt keretében megvalósuló vegyes forgalmú és a gyalogos híd felújításával kapcsolatos információk:
• A vegyes forgalmú híd teher bírása 40 tonna,
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• vegyes forgalmú híd tartószerkezete nem kerül elbontásra, csak annak pálya- és korlátszerkezete.
• Meglévő gyalogos faszerkezetű hidat a helyszíni kiemelés után a vállalkozónak szét kell bontania majd a
keletkezett hulladékot az előírásoknak megfelelően kell kezelnie. Ezt követően a fa tartószerkezetű hidat
újra kell építeni az eredeti terveknek megfelelően, kivétel a korlátszerkezet (illetve díszvilágítás) mely
a kiadott terveknek megfelelően újul meg (fémszerkezet), a vegyes forgalmú híd kapcsán alkalmazott
azonos megoldások, és esztétikai megjelenéssel.
• A hídfelújítás ideje alatt a gyalogos átjutás ideiglenes megoldása nem képezi a kivitelező szervezet
feladatát.
• A gyalogos híd szerkezeti súlya nem ismert.
A projekt keretében kiépülő térfigyelő rendszer rögzítő helye, a Szigetvári Polgármesteri Hivatalon belül a
Közterület-felügyelők irodájában helyeznénk el. Pontos cím: 7900 Szigetvár, Vár u. 2.
Szintén kivitelező szervezet feladatát képezik az alábbiak:
• Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen közterületről jól látható
helyen táblát kell elhelyezni, mely táblán a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 5.§ (6) bekezdésében
rögzített adatokat kell feltüntetni.
• Tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű, a
tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
Eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kivitelező szervezet közreműködik a
használatbavételi engedély megszerzése érdekében.
A közbeszerzési eljárás során lehetőség nyílik a helyszín megtekintésére, így kivitelező szervezet feladatát
képezi az építési terület közúton történő megközelítés lehetőségének vizsgálata azzal, hogy a helyszíni
bejáráson helyi közútkezelő szervezet képviselője is részt vesz.
Egyes ágazati feladatokat a szakmai előírásoknak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező,
kamarai nyilvántartásban is szereplő kivitelezésért felelős műszaki vezetők irányításával szabad végezni. A
műszaki vezetők nevét, képesítését, elérhetőségét, az ebben történő esetleges változásokat megrendelő
felé írásban jelezni szükséges.
(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-2.1.2-16-BA1-2017-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05493 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Zöld Vár
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/24 (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
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Hivatalos név: Jakab GEO Kerskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50958342
Postai cím: Németh Béla Utca 18
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: jakabgeokft@gmail.com
Telefon: +36 303032989
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: 270994160
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Szigetvár, belterület 1732/2. hrsz. – várpark
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: II.1.4. folytatása:
Projekt keretében megvalósuló vegyes forgalmú és a gyalogos híd felújításával kapcsolatos információk:
• A vegyes forgalmú híd teher bírása 40 tonna,
• vegyes forgalmú híd tartószerkezete nem kerül elbontásra, csak annak pálya- és korlátszerkezete.
• Meglévő gyalogos faszerkezetű hidat a helyszíni kiemelés után a vállalkozónak szét kell bontania majd a
keletkezett hulladékot az előírásoknak megfelelően kell kezelnie. Ezt követően a fa tartószerkezetű hidat
újra kell építeni az eredeti terveknek megfelelően, kivétel a korlátszerkezet (illetve díszvilágítás) mely
a kiadott terveknek megfelelően újul meg (fémszerkezet), a vegyes forgalmú híd kapcsán alkalmazott
azonos megoldások, és esztétikai megjelenéssel.
• A hídfelújítás ideje alatt a gyalogos átjutás ideiglenes megoldása nem képezi a kivitelező szervezet
feladatát.
• A gyalogos híd szerkezeti súlya nem ismert.
A projekt keretében kiépülő térfigyelő rendszer rögzítő helye, a Szigetvári Polgármesteri Hivatalon belül a
Közterület-felügyelők irodájában helyeznénk el. Pontos cím: 7900 Szigetvár, Vár u. 2.
Szintén kivitelező szervezet feladatát képezik az alábbiak:
• Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen közterületről jól látható
helyen táblát kell elhelyezni, mely táblán a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 5.§ (6) bekezdésében
rögzített adatokat kell feltüntetni.
• Tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű, a
tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
Eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kivitelező szervezet közreműködik a
használatbavételi engedély megszerzése érdekében.
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A közbeszerzési eljárás során lehetőség nyílik a helyszín megtekintésére, így kivitelező szervezet feladatát
képezi az építési terület közúton történő megközelítés lehetőségének vizsgálata azzal, hogy a helyszíni
bejáráson helyi közútkezelő szervezet képviselője is részt vesz.
Egyes ágazati feladatokat a szakmai előírásoknak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező,
kamarai nyilvántartásban is szereplő kivitelezésért felelős műszaki vezetők irányításával szabad végezni. A
műszaki vezetők nevét, képesítését, elérhetőségét, az ebben történő esetleges változásokat megrendelő
felé írásban jelezni szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 290118197
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jakab GEO Kerskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50958342
Postai cím: Németh Béla Utca 18
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: jakabgeokft@gmail.com
Telefon: +36 303032989
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Felek a Szerződés 6.2. pontját (A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE) az alábbiak szerint módosítják:
6.2. A szerződés teljesítésének 50 %-os műszaki készültség határideje:
• a szerződéskötést követő munkaterület átadástól számított 180 nap
A szerződés teljesítésének véghatárideje:
• a szerződéskötést követő munkaterület átadástól számított 360 nap, melyből a szerződésmódosítással
értintett további 60 nap kizárólag a jelen szerződésmódosítás 3.2. a) / 1. pontjában foglalt munkák (eredeti
vállalkozási szerződésben rögzített határidőn túli tevekénységek) teljesítésére vonatkozik.
Szerződésszerű a teljesítés, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határnapon megkezdődik és
eredményesen zárul.
2.2. Felek a Szerződés 7.2 pontját (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosítják:
7.2. A Felek vállalkozói díjat az alábbiak szerint határozzák meg:
A vállalkozási díj a Vállalkozó ajánlatában meghatározott összeg. Vállalkozó a tárgyi munka elvégzését az
alábbi, a teljesítési határidő figyelembe vételével prognosztizált vállalkozási díj ellenében vállalja:
290.118.197,-Ft, azaz kettőszázkilnecvenmillió-egyszáztizennyolcezer-egyszázkilencvenhét forint, mely
összeg nettó módon értendő, az ÁFA összegét nem tartalmazza.
A pótmunka értéke nettó 19.124.037 Ft, azaz tizenkilencmillió-egyszázhuszonnégyezer-harminchét forint.
A pótmunka elszámolása az alábbiak szerint történik.:
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1. A pótmunka összegéből nettó: 10.455.641. Ft (melyhez kapcsolódó teljesítési határidő az eredeti 300
nap) a 4. részszámlában kerül elszámolása,
2. a tűzoltó felvonulási útvonal pótmunka értéke nettó: 8.668.396. Ft (melyhez kapcsolódó teljesítési
határidő a tűzoltó felvonulási út környezetében növénytelepítési munkálatok figyelembe vételével 360.
nap) a végszámlában kerül elszámolásra.
2.3. A fentiek alapján Felek a szerződés 8.3. pontjában foglalt esedékesség az alábbiak szerint módosítják:
Esedékesség: Vállalkozó 6 darab számla, 1 db előlegszámla (max 20 %), 4 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult. A részszámlák kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 25%-os
műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben, a kivitelezési ütemterv
szerinti 50%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben,
a kivitelezési ütemterv szerinti 75%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának
megfelelő összegben, a 4. részszámla (nettó 73.121.274,- Ft) az eredeti kivitelezési feladatok 100 %-os
műszaki készültsége (kivéve a vegyesforgalmi híd felújítása), valamint a 1. pótmunka elvégzése esetén, a
szerződéses nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő, valamint az 1. pótmunkára vonatkozási vállalkozási
díj összegben, a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki. A végszámla összege
a jelen szerződésben meghatározott 2. pótmunka összege és a vegyesforgalmi híd felújításának összege.
A végszámlát (nettó 13.751.303,- Ft) a 100 %-ot elérő teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
(teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó. Az előlegszámlával (nettó 27.099.416,- Ft)
a 3. és 4. részszámlában kell elszámolni fele-fele arányban.
A Szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartása
mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére és a módosítás 2.1. pontja szerinti vállalkozói díj
változása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak:
a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
A közbeszerzési eljárás, illetve annak előkészítése során már ismert volt Megrendelő, illetve
majdani kivitelező szervezet előtt, hogy a Vár területén a Nemzeti Vár és Kastély Program, azaz a
GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosító számú pályázat keretében kivitelezési tevékenység folyik azzal,
hogy az O és R Kft.-vel, mint kivitelező szervezettel érvényben lévő vállalkozási szerződés szerint a
kivitelezés befejezésének határideje 2021. június 9. Ez alapján már a felhívásban is a teljesítési határidő
ennek figyelembevételével került meghatározásra.
Folytatás: VII.1.) További információ rovatban.
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
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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: 270994160 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 290118197 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai rovat folytatása:
Megrendelő és Vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés 6.3 pontja rögzíti a két folyamatban lévő,
illetve tervezett beruházás egymásra hatásának következményeit.
A GINOP pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 2021. szeptember
30-i dátummal került sor, amely időpontban már a Zöld Vár pályázat keretében is folyamatban volt a
kivitelezési tevékenység. A GINOP pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
alapján az O és R Kft. végteljesítési határideje 2022. március 18. napjára módosul, tehát az O és R Kft.
a kivitelezési tevékenységével érintett Vár, Kazamatasor területét a Zöld Vár pályázat munkaterületén
keresztül tudja ezen időpontig megközelíteni.
Az O és R Kft. úgynevezett felvonulási útvonala egybeesik a Zöld Vár pályázattal érintett 1732/2 hrsz.
számú területtel, tervezett sétány építéssel.
A két folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódóan több ízben került sor egyeztetésre érintett kivitelező,
tervező szervezetek, valamint beruházok képviselőinek részvételével. Az egyeztetések során megállapítást
nyert, hogy a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 kódszámú pályázat, illetve beruházás akadálymentes
megvalósíthatósága, valamint a Kazamatasor használatbavételi engedélyének kiadása érdekében tűzoltó
felvonulási terület, út kialakítása szükséges.
A tűzoltó felvonulási út kialakításának műszaki indokoltságát a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről kiállított egyeztetési jegyzőkönyv igazolja.
Fentebb részletezettek alapján a Vállalkozó 2021. november 26-án kérelemmel fordult Megrendelő felé.
A kérelem jelenleg érvényben lévő Zöld Vár pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítására
vonatkozik. A módosítási kérelem egyrészt a kivitelezési határidő, másrészt a szükséges és indokolt
pótmunkák jóváhagyása tárgyában került összeállításra. A kérelem elválaszthatatlan mellékleteként
kerültek csatolásra a pótmunka kimutatások az alábbiak szerint:
• Tűzoltó felvonulási útvonal pótmunka kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési
táblázattal mindösszesen nettó 8.668.396 Ft értékben;
• egyéb indokolt pótmunka kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési táblázattal
mindösszesen nettó 10.455.641 Ft értékben.
3.2.a) / 1.
A kérelem az érvényben lévő vállalkozási szerződés határidő módosítására is vonatkozik azzal, hogy
mindösszesen 60 nappal kéri kivitelező szervezet a beruházás befejezési határidejének módosítását. A
kérelem mellékleteként csatolásra kerül az aktualizált műszaki ütemterv, amely az alábbi munkálatok
estében tartalmazza az eredeti vállalkozási szerződésben rögzített határidőn túli tevekénységeket:
• Alapi Gáspár utcai vegyesforgalmi híd felújításához kapcsolódó munkálatok (a híd felújítása műszakilag
nem megoldható addig, amíg a GINOP beruházás felvonulási útvonalaként szolgál a híd, azaz ezen
létesítményről közelíthető meg a másik beruházás építési helyszíne.);
• tervezett tűzoltó felvonulási úthoz kapcsolódó munkálatok;
• tűzoltó felvonulási út környezetében növénytelepítési munkálatok.
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, szerződés fő tárgya, az
elérendő cél és létesítmény nem változik, véghatáridő módosítás történik ezen jogalap alapján.
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződésmódosítás ezen jogalapja alapján ellenérték növekedés nem történik.
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Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen
szerződésmódosítás megkötésére és a módosítás 2.2. pontja szerinti változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)
bekezdésben foglaltaknak, a módosítás nem lényeges, az alábbiak szerint:
• a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át;
A szerződésmódosítás ezen jogalapja alapján az ellenérték növekedés nettó 19.124.037,- Ft, azaz 7,06 %.
Pótmunkák:
• Megállapítást nyert, hogy a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 kódszámú pályázat, illetve beruházás
akadálymentes megvalósíthatósága, valamint a Kazamatasor használatbavételi engedélyének kiadása
érdekében tűzoltó felvonulási terület, út kialakítása szükséges. Tűzoltó felvonulási útvonal pótmunka
kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési táblázattal mindösszesen nettó 8.668.396 Ft
értékben;
• Új 150-es villamos kábel nyomvonal építése. A pótmunka igényt indokolja, hogy a kiviteli terv
dokumentációhoz képest hosszabb nyomvonal kialakítás vált szükségessé mivel az áramszolgáltató a
korábbi gyakorlattól eltérően, a beruházások megnövekedett száma miatt egy hrsz. alatt több mérőórát
létesíteni nem képes.
• Talajcsere, amely pótmunka igényt indokolja, hogy a feltárások alapján a tervezett sétány egyes
szakaszán az aljzatszerkezetek, altalaj nem megfelelő állapotú.
• Fémszegélyek kiváltása, amely pótmunka igényt indokolja, hogy a futópálya, sétány kialakításakor
egységes beton szegélyelem beépítését kérte tervező szervezet.
• P2 számú pavilon környezetében esővízakna lehorgonyzása vált szükségessé a csónakázótó körüli
változó talajvíz magasság miatt.
• P2 számú pavilon külső zsírfogó akna nem kerül megépítésre, helyette belső kialakítással kerül a zsír
megfogás ezen pavilon vonatkozásában, amely műszaki módosulás költségcsökkenést eredményez.
• P1-P2 számú pavilon esetében a pavilonok külső nyílászáró szerkezetének üvegezése módosításra kerül,
mivel a belső rendeltetés komfort igénye így teljesül.
• Tervezett közvilágítási lámpatestek kiváltása vált szükségessé megszűnt gyártású termékek esetében
azzal, hogy a helyettesítő lámpatestek műszakilag egyenértékűek, tervezett költségek nem változnak.
A fentebb részletezettek alapján a műszaki tartalom módosulások jelentős részt többlet műszaki tartalmat
eredményeznek és a javasolt költségcsökkentéssel együtt mindösszesen nettó 10.455.641 Ft értékű
pótmunka igényt tartalmaznak azzal, hogy az összehasonlító költségvetési táblázat alapján tervező, illetve
műszaki ellenőr részéről az előre nem láthatóság és indokoltság alátámasztott.
• módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez: a létesítmény rendeltetésszerű megvalósításához szükséges munkálatokat tartalmaz.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tiszaadony Község Önkormányzata (0551/2022)
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: Tiszaadony Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93885597
Postai cím: Kossuth Út 66
Város: Tiszaadony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4833
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos József
Telefon: +36 45702401
E-mail: lakatosjozsef@tiszaadony.hu
Fax: +36 45702401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tiszaadony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tiszaadony.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000479932018
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:
Polgármesteri Hivatal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4833 Tiszaadony, Kossuth Lajos utca 62.
(helyrajzi szám: 63)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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1.rész:
A Polgármesteri Hivatal épületrészen a már meglévő polgármesteri hivatal épületét kívánja energetikailag
felújítani.
Az épületre 14 cm vastag homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés fog kerülni, míg a lábazatra 4+10 cm extrudált
polisztirolhab hőszigetelés kerül. Az összes homlokzati nyílászáró ki lesz cserélve, műanyag fokozott légzárású, 3
réteg üvegezéssel ellátott nyílászáró szerkezetre. Az ingatlan területén biztosítva lesz 1 db akadálymentes férőhely
személygépjármű parkolásához. Átalakításra kerül az épület pénztár helyísége, amelyből akadálymentes mosdó
lesz. A nyugati homlokzatra nyíló iroda átalakításra kerül. A déli oldalon a főbejárathoz akadálymentes lépcső és
rámpa fog vezetni. Ugyan itt lesz az akadálymentes közlekedés és parkolás.
A födémszerkezet hőszigetelését is magában foglalja.
A részletes műszaki specifikációt a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00041
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24149 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/09 (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: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41417957
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: magiszter.s@gmail.com
Telefon: +36 309357318
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45426252
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A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33387859
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4833 Tiszaadony, Kossuth Lajos utca 62.
(helyrajzi szám: 63)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész:
A Polgármesteri Hivatal épületrészen a már meglévő polgármesteri hivatal épületét kívánja energetikailag
felújítani.
Az épületre 14 cm vastag homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés fog kerülni, míg a lábazatra 4+10 cm extrudált
polisztirolhab hőszigetelés kerül. Az összes homlokzati nyílászáró ki lesz cserélve, műanyag fokozott légzárású, 3
réteg üvegezéssel ellátott nyílászáró szerkezetre. Az ingatlan területén biztosítva lesz 1 db akadálymentes férőhely
személygépjármű parkolásához. Átalakításra kerül az épület pénztár helyísége, amelyből akadálymentes mosdó
lesz. A nyugati homlokzatra nyíló iroda átalakításra kerül. A déli oldalon a főbejárathoz akadálymentes lépcső és
rámpa fog vezetni. Ugyan itt lesz az akadálymentes közlekedés és parkolás.
A födémszerkezet hőszigetelését is magában foglalja.
A részletes műszaki specifikációt a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33387859
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail:
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Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2018.11.09. napján megkötött Vállalkozási szerződés módosítása olyan körülmények miatt vált
szükségessé, amelyek a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek
fel.
A határidő módosítás arra való tekintettel vált szükségessé, hogy a Vállalkozói jelzés törént arról, hogy bár
a nyílászárókat már a szerződés aláírást követően megrendelte, annak várható szállítási idejeként a szállító
2019.02.07. napját jelölte meg.
A határidő hosszabbítását indokolja az is, hogy az átalakítás érinti a fűtés rendszert is. A felújítás és a
nyílászárók cseréje csak abban az esetben végezhető el, ha a fűtést átmenetileg megszűntetnék az
épületben. Erre azonban a fűtési szezon végéig (2019.05.01.) nem kerülhet sor, ugyanis az épületből nem
tudják megoldani a dolgozók átköltöztetését másik épületbe. Így a kivitelezési feladatok elvégzésére csak
a fűtési szezon végével kezdhetőek meg.
Mindezek következtében a Vállalkozó a munkálatokat későbbi időpontban tudta megkezdeni, így a
párhuzamosan vállalt munkáival bizonyos folyamatoknál időpont összeütközés következett be, amelyre
tekintettel a kivitelezési határidő ismételt meghosszabbítása vált szükségessé.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés időben történő megkezdése a Megrendelő érdekkörében
is felmerült indokok miatt vált szükségessé ezen határidő hosszabbítási kérelmet Megrendelő
megalapozottnak, jogosnak és elfogadhatónak ítélte meg.
Fentiek alapján a kivitelezési határidő 2019.10.31. napjáig történő meghosszabítása szükséges.
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 határidő módosítás arra való tekintettel vált szükségessé, hogy a Vállalkozói
jelzés törént arról, hogy bár a nyílászárókat már a szerződés aláírást követően megrendelte, annak várható
szállítási idejeként a szállító 2019.02.07. napját jelölte meg.
A határidő hosszabbítását indokolja az is, hogy az átalakítás érinti a fűtés rendszert is. A felújítás és a
nyílászárók cseréje csak abban az esetben végezhető el, ha a fűtést átmenetileg megszűntetnék az
épületben. Erre azonban a fűtési szezon végéig (2019.05.01.) nem kerülhet sor, ugyanis az épületből nem
tudják megoldani a dolgozók átköltöztetését másik épületbe. Így a kivitelezési feladatok elvégzésére csak
a fűtési szezon végével kezdhetőek meg.
Mindezek következtében a Vállalkozó a munkálatokat későbbi időpontban tudta megkezdeni, így a
párhuzamosan vállalt munkáival bizonyos folyamatoknál időpont összeütközés következett be, amelyre
tekintettel a kivitelezési határidő ismételt meghosszabbítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
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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: 33387859 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33387859 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

